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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.



O Deus vivo em pers pec ti va cós mi ca

Eli za beth A. John son

No iní cio des te ter ce i ro mi lê nio, uma nova cons -
ciên cia da mag ni fi cên cia e sin gu larida de da Ter ra como
pla ne ta que hos pe da uma só co mu ni da de en tre la ça da de 
vida está cres cen do en tre to dos os po vos. Vi mos a ima -
gem de nos so pla ne ta do es pa ço, uma bo li ta azul em tor -
no da qual re de mo i nham nu vens bran cas, o úni co pon to
de vida em um vas to mar de es pa ço. Ou vi mos tam bém a
nova his tó ria do uni verso, do des do bra men to di nâ mi co
de tudo que exis te. O con sen so ci en tí fi co atu al sus ten ta
que nos so uni ver so se ori gi nou há mais ou me nos 13,7
bi lhões de anos, em uma ex plo são pri mor di al cha ma da,
um tan to de se legan te men te, de Big Bang. Des de aque le
ins tan te até o dia de hoje, o uni ver so con ti nua a se ex -
pan dir. Em um can to de uma ga lá xia, nos so pró prio sis te -
ma so lar se for mou há apro xi ma da men te 5 bi lhões de

anos, aglu ti nando-se sob a atra ção da gra vi da de a par tir
do en tu lho de i xa do por es tre las an ti gas que ex plo di ram.
Em um pla ne ta, a Ter ra, a vida teve iní cio há cer ca de 3,5 
bi lhões de anos em co mu ni da des de cri a tu ras uni ce lu la -
res no fun do dos ma res. A vida en tão evo lu iu de cri a tu ras 
uni ce lu la res para cri a tu ras mul ti ce lu la res; do mar para a
ter ra e o ar; da vida ve ge tal para a vida animal; e, mu i to
re cen te men te, de pri ma tas para se res hu ma nos, para
nós, mamífe ros, cu jos cé re bros apre sen tam uma tex tu ra
tão rica que ex pe ri men ta mos a cons ciên cia au tor re fle xi -
va e a li ber da de ou, em ter mos fi lo só fi cos clás si cos, a
men te e a von ta de.

Esta his tó ria con tem po râ nea do uni ver so nos en si -
na co i sas sur pre en den tes.



} O uni ver so é in son da vel men te ve lho. Nós hu -
ma nos só che ga mos re cen te men te. Carl Sa gan
usou me mo ra vel men te o ca len dá rio de um só
ano da Ter ra para dra ma ti zar o ca len dá rio cós -
mi co. Se o Big Bang acon te ceu em 1º de ja ne i -
ro, então nos so sol e pla ne tas pas sa ram a exis tir
em 9 de se tem bro; a vida so bre a Ter ra se
originou em 25 de se tem bro; e os pri me i ros se -
res hu ma nos en tra ram em cena em 31 de de -
zem bro, às 22h30min1. Co lo can do este ca len -
dá rio em um mo vi men to fí si co grá fi co, o Mu seu
Ame ri ca no de His tó ria Na tu ral em Nova Ior que
con tém uma ca mi nha da cós mi ca em es pi ral.
Co me çan do no topo com o Big Bang, cada pas -
so de ta ma nho nor mal que se des ce na es pi ral
co bre milhões de anos. Na par te inferior, pas -
sa-se so bre toda a his tó ria hu ma na em uma li -
nha tão fina quan to um ca be lo hu ma no.

} O uni ver so ob ser vá vel é in com pre en si vel men te

gran de. Há mais de 100 bi lhões de ga lá xi as,
cada qual com pos ta de bi lhões de es tre las, e
nin guém sabe de quan tas luas e pla ne tas; toda
essa ma té ria vi sí vel e au dí vel é ape nas uma fra -

ção da ma té ria e ener gia do uni ver so. A Ter ra é
um pe que no pla ne ta or bi tan do em tor no de
uma es tre la de ta ma nho mé dio per to da bor da
de uma ga lá xia es pi ral.

} O uni ver so é pro fun da men te di nâ mi co. Do Big 
Bang, sur gi ram as ga lá xi as de es tre las; da po e i ra 
es te lar, a Ter ra; das mo lé cu las da Ter ra, cri a tu -
ras vi vas uni ce lu la res; da vida e mor te evo lutiva
des tas cri a tu ras, uma maré pro gres si va de vida,
frágil, mas im pa rá vel, até a pro fu são de mi lhões
de es pé ci es que exis tem hoje; e de um só ramo
des te ar bus to da vida, os se res hu ma nos que são 
a Terra tor na da cons ci en te de si mes ma. A cons -
ciên cia é o flo res ci men to em nós de ener gi as
pro fun da men te cós mi cas. Em ter mos reli gi osos,
isso nos co lo ca, nas be las pa la vras de Abra ham
Hes chel, na po si ção de can to res do uni ver so,
ca pa zes de can tar lou vor e ação de gra ças ao
Cri a dor em nome de tudo.

} O uni ver so está com ple xa men te in ter co nec ta -

do. Tudo se co nec ta com tudo mais; nada con -
ce bí vel está iso la do. Olhan do para as ori gens
humanas, o ci en tis ta/teó lo go bri tâ ni co Arthur

6

1 SAGAN, Carl. Dra gons of Eden. New York: Ran dom Hou se, 1977. p. 13-17. Uma ex po si ção de le i tu ra emi nen te men te agra dá vel da his tó ria do cos -
mo é o li vro do mes mo au tor in ti tu la do Cos mos. New York: Bal lan ti ne Bo oks, 1980.



Pe a coc ke ob ser va quão es tre i ta men te a vida na
Terra está en tre la ça da com a na tu re za fí si ca do
uni ver so: “Somos po e i ra es te lar, pois cada áto -
mo de car bo no em nos sos cor pos, cada áto mo
de fer ro na he mo glo bi na de nos so san gue foi fe i -
to nas es tre las e es pa lha do por ex plo sões de su -
per no vas an tes de a Ter ra exis tir como pla ne -
ta”2. For ma dos bi lhões de anos atrás, es tes áto -
mos aca ba ram se con den san do para for mar o
car bo no e o fer ro na cros ta do pla ne ta do qual
emer giu toda a vida ter res tre, in clu in do os se res
hu ma nos. A his tó ria sub se quen te da evo lu ção
tor na evi den te tam bém que os se res hu ma nos
com par ti lham com to das as ou tras cri a tu ras vi -
vas em nos so pla ne ta uma as cen dên cia ge né ti ca 

co mum. Bac té ri as, pi nhe i ros, amo ras, ca va los,
as gran des ba le i as cin zen tas – to dos/as so mos
pa ren tes ge né ti cos na gran de co mu ni da de da
vida que emer giu dos ma res an ti gos. Além dis so, 
viver no pre sen te mo men to nos en vol ve em um
in ter câmbio con tí nuo de ma te ri al com a Terra e

ou tras cri a tu ras vi vas. Cada vez que res pi ra mos,
ina la mos mi lhões de áto mos res pi ra dos pelo res -
to da hu ma ni da de nas úl ti mas duas se ma nas.
Em nos sos cor pos, 7% das mo lé cu las de pro te í -
na são de com pos tas cada dia e têm de ser repos -
tas a par tir da ma té ria da Terra (ali men to) e
ener gia do sol. Sete por cen to diá ri os é a me di da 
es ta tís ti ca de nos sa in ter de pen dên cia. Em vis ta
da re ci cla gem cons tan te do cor po hu ma no, a
epi der me de nos sa pele fun ci o na não tan to
como uma casca ou uma pa re de, mas como a
su per fí cie de um lago, um lu gar de in ter câm bio.

É pos sí vel para a te o lo gia cris tã apa gar o mun do
na tu ral, con cen tran do a aten ção tão es tre i ta men te nos
se res hu ma nos, em nos sa pe ca mi no si da de e ne ces si da de 

de re denção, que ignora mos toda a co mu ni da de de vida
com a qual com par ti lha mos este pla ne ta. A dou tri na cris -
tã ten deu a fa zer isso du ran te sé cu los, es pe ci al mente des -
de a Refor ma3. Mas con tar a his tó ria da cri a ção à luz da
cos mo lo gia con tem po râ nea leva à per cepção de que a
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2 PEACOCK, Arthur. Paths from Sci en ce to wards God. Oxford, England: One world Pub., 2002. p. 71.
3 JOHNSON, Elizabeth. Lo sing and Fin ding Cre a ti on in the Chris ti an Tra di ti on. In: HESSEL, Di e ter; RUETHER, Ro se mary Rad ford (eds.). Chris ti a nity

and Eco logy. Cam brid ge, Mass.: Har vard Uni ver sity Press, 2000. p. 3-21. Esta sé rie de 10 vo lu mes apre sen ta gran de quan ti da de de per cep ções so -
bre a eco lo gia pro ve ni en te das re li giões do mun do, in clu in do, en tre ou tras, o ju da ís mo, islã, hin du ís mo, bu dis mo, ta o ís mo.



Ter ra não é sim ples men te um pal co para nos so dra ma
hu ma no. Pelo contrário, ela é uma cri a tu ra ma ra vi lho sa
por direito pró prio, ain da evo lu in do, da qual nós se res
hu ma nos so mos uma par te. Ela é ama da por Deus por si
mes ma. Por isso, ela tem mais do que só um va lor ins tru -
men tal para nos so uso; tem seu pró prio va lor in trín se co.
É um si nal de es pe ran ça que as pes so as cris tãs, em ní vel
ofi ci al, lo cal e pes so al, es te jam co me çan do a le var a sé rio
o mun do da na tu re za como uma ques tão de pre o cu pa -
ção éti ca e, em um pro fun do trans bor da men to de cu i da -
do éti co, como tram po lim para uma per cep ção re no va da 
do Deus vivo.

Éti ca da Ter ra

Um uni ver so mo ral li mi ta do à co mu ni da de hu ma -
na não ser ve mais ao fu tu ro da vida. Se a Ter ra é re al -
men te cri a ção, um sa cra men to da gló ria de Deus com
seu pró prio va lor in trín se co, en tão, para os cris tãos, a des -
tru i ção con tí nua da Ter ra apre sen ta as mar cas da pro fa -
na ção, de pro fun da pe ca mi no si da de. Pala vras no vas ex -
pres sam o mal da ma tan ça: eco cí dio, bi o cí dio, ge o cí dio.

Vá ri os bi lhões de anos de la bu ta cri a ti va e vá ri os mi lhões
de es pé ci es de vida abun dan te es tão ago ra aos cu i da dos
de uma só es pé cie re tar da tá ria em que emer gi ram a men -
te e a mo ral. Com que di re i to nos de no mi na mos Homo
sa pi ens se des tro ça mos o imen so in ves ti men to que foi
fe i to para pro du zir a Terra? Na tra di ção do pro fetis mo bí -
blico e no es pí ri to de Je sus, o pro fe ta es ca to ló gi co, a res -
pos ta cris tã se tor na pro fé ti ca e de sa fi a do ra, pro mo ven do 
o cu i da do, a pro te ção e a cura do mun do na tu ral mes mo
que es tes con tra ri em po de ro sos in te res ses eco nô mi cos e
po lí ti cos – e eles con tra ri am. A re fle xão éti ca nos faz um
ape lo para usar mos to das as téc ni cas de re sis tên cia ati va
não-vi o len ta para de ter a agres são con tra o que é vul ne -
rá vel, seja a es pé cie mais hu mil de ou um sis te ma tão vas -
to como a ca ma da de ozô nio. Um úni co cri té rio ri go ro so

tem de me dir ago ra a mo ra li da de de nos sas ações: se es -
tas con tri bu em ou não para uma co mu ni da de sus ten tá vel
da Ter ra.

O que apo ia esta éti ca é a exi gên cia de sa fi a dora
de des cen tra li zar a atenção dos se res hu ma nos e re cen -
tra li zar uma vi go ro sa pon de ra ção mo ral em toda a co mu -
ni da de de vida e nos sis te mas que sus ten tam a vida na
Terra. Em ou tras pa la vras, os cris tãos devem amor e jus -
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ti ça não só à hu ma ni da de, mas às ou tras es pé ci es4. Nesta 
re fle xão éti ca, o gran de man da men to de Je sus de amar o 
pró xi mo como a si mes mo se es ten de para in clu ir to dos
os mem bros da co mu ni da de de vida. “Quem é meu pró -
xi mo?” per gun ta Bri an Pa trick. Ele res pon de: “O sa ma ri -
ta no? O mar gi na li za do? O ini mi go? Sim, sim, é cla ro.
Mas tam bém é a ba le ia, o gol fi nho e a flo res ta tro pi cal.
Nos so pró xi mo é toda a co mu ni da de de vida, o uni ver so
in te i ro. Te mos de amar tudo isso como a nós mes mos”5.
Se a na tu re za é o novo po bre, como sus ten ta Sal lie
McFa gue, então nos sa pre o cu pação com os po bres e
opri mi dos se am plia ago ra para in clu ir o mun do na tu ral6.
A ação em fa vor da jus ti ça tem de se am pliar ago ra para
in clu ir os se res hu ma nos que so frem e os sis te mas de vida 
e ou tras es pé ci es sob ame a ça. “Sal vem a flo res ta tro pi -

cal” tor na-se uma apli ca ção mo ral con cre ta do man da -
men to “Não ma ta rás”. O ob je ti vo moral é assegurar uma
vida vibrante em comunidade para todos.

Isso, por sua vez, re quer que exa mi ne mos as pro -
fun das co ne xões en tre in jus ti ça so ci al e de vas ta ção eco -
ló gi ca. A po bre za eco nô mi ca co in ci de com a po bre za
eco ló gi ca, pois os po bres so frem des pro por ci o nal men te
com a des tru i ção am bi en tal. Os exem plos são mu i tos7.
Na Améri ca do Sul, a fal ta de reforma agrá ria empurra as
pes so as es bu lha das do cam po para as bor das das ter ras
cul ti va das, onde, para so bre vi ve rem, pra ti cam a agri cul -
tu ra de der ru ba da e que i ma, des tru in do, neste pro ces so,
o habi tat pri mi ti vo, matan do ani ma is ra ros e ex pul san do
po vos in dí ge nas. Na Amé ri ca do Nor te, em pre sas es ta du -
ni den ses ex por tam tra ba lho para fábri cas (ma qui la do ras) 
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4 COWDIN, Da ni el. The Mo ral Sta tus of Other kind in Chris ti an Ethics. In: Chris ti a nity and Eco logy. p. 261-90. Um dos me lho res pa no ra mas das ques -
tões im pli ca das nes sa mu dan ça é a se guin te co le tâ nea de en sa i os: BIRCH, Char les; EAKIN, Wil li am; MCDANIELS, Jay (eds.). Li be ra ting Life: Con -
tem po rary Appro a ches to Eco lo gi cal The o logy. Mary knoll, N.Y.: Orbis, 1990. Qu an to à di ver si da de de mé to dos éti cos, veja SMITH, Pa me la. What
Are They Sa ying about Envi ron men tal Ethics? New York: Pa u list Press, 1997.

5 Brian Pa trick, cit. ap. DOWD, Mi cha el. Earthspi rit: A Hand bo ok for Nur tu ring an Eco lo gi cal Chris ti a nity. Mystic, Conn: Twenty: Third Pub., 1991. p. 40.
6 MCFAGUE, Sal lie. The Body of God: An Eco lo gi cal The o logy. Min ne a po lis: For tress, 1993. p. 200-201.
7 Veja HALLMAN, Da vid (ed.). Ecot he o logy: Vo i ces from South and North. Ge ne va: WCC Pub., 1994; BOFF, Le o nar do; ELIZONDO, Vir gil (eds.). Eco -

logy and Po verty. Mary knoll, N.Y.: Orbis, 1995. A te o lo gia eco fe mi nis ta es ta be le ceu essa li ga ção há mu i to tem po; veja RUETHER, Ro se mary Rad -
ford (ed.). Wo men He a ling Earth: Third World Wo men on Eco logy, Fe mi nism, and Re li gi on. Mary knoll, N.Y.: Orbis, 1996. Uma aná li se as tu ta dos
efe i tos da eco no mia glo bal so bre a na tu re za e as co mu ni da des de pes so as po bres é fe i ta por COBB, John B. The Eart hist Chal len ge to Eco no mism.
Ba sing sto ke: Mac mil lan, 1999.



no outro lado da fron te i ra me xi ca na que em pre gam, à
mão-de-obra ba ra ta, mi lha res de jo vens mu lhe res do
cam po para pro du zir bens de con su mo de alta qua li da de
para a ex por ta ção, en quan to elas vi vem em uma po bre za 
in sa lubre, num am bi en te de gra da do pelo lixo tó xi co. Por
sua vez, em nos so país, as pes so as eco no mi ca men te bem 
si tu a das po dem es co lher vi ver no meio de hectares de
ver de, en quan to as po bres vi vem per to de fá bri cas, re fi -
na ri as ou usi nas de re ci cla gem de lixo que po lu em muito
o meio am bi en te. Isto re sul ta em de fi ciên ci as con gê ni tas,
problemas de sa ú de em ge ral e do en ças. A amar gu ra
des sa si tu a ção é exa cer ba da pelo pre con ce i to ra ci al na
medida em que o ra cis mo am bi en tal pres si o na as pes -
so as de cor a morar nes tes ba ir ros.

Em re su mo, a in jus ti ça so ci al tem uma face eco ló -

gi ca. A de vas ta ção de pes so as e a de vas ta ção da Terra
an dam jun tas. Isto exi ge a luta por uma or dem so ci al
mais jus ta em par ce ria com a luta pela in te gri da de eco ló -
gi ca. To dos nós com par ti lha mos o sta tus de cri a tu ras; to -
dos nós so mos pa ren tes na co mu ni da de de vida em evo -
lu ção que ago ra se en con tra si ti a da. O ob je ti vo de nos sos 
es for ços deve ser es ta be le cer e pro te ger ecos sis te mas sa u -
dá veis onde to das as cri a tu ras vi vas, in clu in do os se res
hu ma nos po bres, possam flo res cer. O ob je ti vo é uma so -

ci e da de so ci al men te jus ta e am bi en tal men te sus ten tá vel
em que as ne ces si da des de to das as pes so as sejam sa tis -
fe i tas, e o meio am bi en te na tu ral per ma neça sa u dá vel até 
a sé ti ma ge ra ção. Em ter mos re li gi o sos, esta éti ca está
exi gin do nada me nos do que uma con ver são de nos sas
men tes e co ra ções para o bem da Ter ra. Te mos de nos
re la ci o nar com a na tu re za não como do mi na do res e nem 
mesmo como mor do mos – isto é bom, mas não é su fi ci en -
te men te pro fun do –, mas em mu tu a li da de como ir mãs e
ir mãos, ami gos/as e aman tes, mães e pais, sa cer do tes e
pro fe tas, co cri a do res/as e fi lhos/as da Terra que é a cri a -
ção ama da de Deus à qual nós per ten ce mos.

Con fe rên ci as in te i ras po de ri am ser re a li za das, e
fo ram re a li za das, so bre a re la ção en tre se res hu ma nos e a 
Ter ra e so bre a re i ma gi na ção es pi ri tu al e éti ca que isso

acar re ta. Para a fé, a ques tão de Deus tam bém está pro -
fun da men te en vol vi da. Que per gun tas crí ti cas o envol -
vimen to éti co com o mun do na tu ral le van ta sobre a pre -
sen ça e a ação de Deus no mun do? Que re cur sos o co -
nhe ci men to con tem po râ neo do cos mo po de ria ofe re cer
para a per cep ção do Deus vivo? Uma área im por tan te
que está pro por ci o nan do per cepções novas é o an ti go,
mas ne gli gen ci a do cam po da pne u ma to lo gia. Na fron te i -
ra da ciên cia cós mi ca e da res pon sa bi li da de eco ló gi ca,
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es ta mos pre pa ra dos/as para re des co brir a re a li da de de
Deus Espí ri to San to, no qual to das as co i sas vi vem e se
mo vem e exis tem (cf. At 17,28).

O Espí ri to cri a dor no mun do

Pin tan do um qua dro em tra ços mu i to am plos, até
mes mo sim plis tas, per cebemos hoje que a te o lo gia clás si -
ca com pre en deu Deus com base no mo de lo de um mo -
nar ca no topo da pi râ mi de do ser.

“Ele” – pois sem pre era o ser mas cu li no re i nan te
que era o mo de lo des ta ide ia – ha bi ta va além do mun do,
não con ta mi na do por sua imun dí cie. Dava or dens às
qua is os se res hu ma nos ti nham de obe de cer. Mes mo

quan do se re tra ta va este Ser Su pre mo com uma ati tu de
be ne vo len te, algo que a me lhor te o lo gia fa zia, Ele ain da
es ta va es sen ci al men te re mo to, go ver nan do o uni ver so,
em bo ra não fos se afe ta do por ele de qual quer for ma sig -
ni fi ca ti va. Deus ama va o mun do, mas os se res huma nos
ti nham de se em pe nhar muito para en con trar seu ca mi -
nho de vol ta até “Ele”. A bri lhan te con quista des ta te o lo -
gia foi es ta be le cer a trans cen dên cia de Deus sem deixar
mar gem a dú vi das. Mas ela ti nha me nos in te res se na
ima nên cia di vi na, na pro xi mi da de do in com pre en sí vel

Espí ri to Cri a dor que ha bi ta va in ti ma men te nas pro fun de -
zas do mun do des de o prin cí pio, ao lon go de toda a
his tó ria, até o fim. Assim como a nova cos mo lo gia re con -
fi gu ra a re lação en tre os se res hu ma nos e a Terra, ela
tam bém leva à re a pro pri a ção des ta ver da de. Per mi tam
que eu seja mu i to clara. Não es tou su ge rin do que de -
vería mos ig no rar a trans cen dên cia ou aca bar com a di fe -
ren ça en tre Deus e o mun do. Mas estou sus ten tan do que
o mun do im pres si o nan te aberto pela cos mo lo gia do Big
Bang e pela biologia evo lutiva apon ta para o va lor de
con ce ber Deus e se re la ci o nar com Deus não no ápice de
uma pirâmide, mas dentro e ao redor do círculo de vida
que emerge, luta, vive e morre.

Den tro de um mar co tri ni tá rio, o Deus uno é tra di -
ci o nal men te ca rac te ri za do como trans cen den te, en car na -

do e ima nen te no mun do. No sé cu lo 2, o teó lo go Ter tu li a -
no em pre gou uma pro fu são de ima gens para ex pli car
isso. Se Deus Pai pode ser com pa ra do ao sol, en tão Cris to
é o raio de sol que vem até a Ter ra, e o Espí ri to é a que i -
ma du ra do sol, o pon to de ca lor a que o sol che ga e so bre
o qual tem um efe i to. De for ma se me lhan te, a pri me i ra
pes soa da Trin da de pode ser com parada a uma fon te de
água que bro ta, a se gun da pes soa ao rio que flui dela, e a
ter ce i ra pes soa à va le ta de ir ri ga ção me di an te a qual a
água che ga às plan tas e as faz cres cer. O Deus tri ú no tam -
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bém pode ser com pa ra do à raiz, ao bro to e à fru ta de
uma ár vo re: um fun damento pro fundo e inal can çá vel,
sua ger mi nação para den tro do mun do e seu po der que
pro duz flor, fra grân cia, fru to e se men te8. To das es tas são
me tá fo ras para de sig nar o Deus além de nós, que como
Deus vem para es tar co nos co na his tó ria, e como Deus de 
novo tem re al men te um efe i to dentro do mun do. Nes te
mar co, o Espí ri to sem pre é Deus que efe ti va men te che ga
a qual quer mo men to, apro xi man do-se e pas san do com
po der do a dor de vida. O Cre do Ni ce no ex pres sa isso de
for ma bela quan do con fes sa crer no Espí ri to San to “o Se -
nhor e do a dor da vida”, em la tim vi vi fi can tem, o vi vi fi ca -
dor. Em re su mo, a “pes soa” do Espí ri to se re fe re pri mor -
di al men te ao Deus pre sen te e ati vo no mun do9.

O que isso sig ni fi ca é que o se gre do in te ri or do

uni ver so, quan do com pre en di do em um con tex to de fé
como cri a ção, é a ha bi ta ção de Deus den tro dele. Deus
está em casa aqui, como nós es ta mos. No fi nal de Uma
bre ve his tó ria do tem po, Step hen Hawking faz uma per -

gun ta fa mo sa: “O que é que ins pi ra fogo nas equações e
cria um uni ver so para elas des cre ve rem?”10 A fé cris tã
res pon de que é o Espí ri to que ins pi ra vida no uni ver so
exu be ran te, di ver so e in ter-re la ci o na do. O mis té rio do
Deus vivo, to tal men te trans cen den te, também é o po der
di nâ mi co no co ra ção do mun do e de sua evo lu ção. Isto
se re fe re à ação di vi na não só no iní cio, no Big Bang,
numa sin gu la ri da de úni ca, mas in clu si ve ago ra, per sis -
ten te men te, à me di da que o uni ver so con tinua a to mar
for ma rumo ao fu tu ro. O Espí ri to Cri a dor é o fluxo in ces -
san te e di nâmico do po der amo ro so que sus ten ta o mun -
do, gera vida, tece co ne xões en tre todas as cri a tu ras e
con ti nua re no van do a face da Terra. Em vez de es tar as -
sen ta do além da ponta da pi râ mi de do pri vi lé gio, o Espí -
ri to di vi no circunda o universo e habita nele.

Para des cre ver isso, a Bí blia usa ima gens cós mi cas
cuja res so nân cia ima gi na ti va é di fe ren te da ima gem de
Deus como rei, se nhor, pai. Ela de sig na o Espí ri to como
ruah/ven to que so pra, como fogo que arde, como água
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que flui. Ne nhum des tes ele men tos tem uma for ma de fi -
ni da; eles po dem cer car e permear outras co i sas sem per -
der seu caráter pró prio; sua pre sen ça é conheci da pe las
al te ra ções que pro du zem. Tec ni ca men te, o ter mo pa nen -
te ís mo, que sig ni fi ca que tudo exis te EM Deus, que per -
ma ne ce sem pre ma i or, re fe re-se a este mo de lo de re la ção. 
Embo ra a ado ção am pla men te di fun di da des ta com pre -
en são na te o lo gia con tem po râ nea te nha sido de no mi na -
da de “re vo lu ção si len ci o sa”11, Agos ti nho des cre veu isso
há mu i to tem po em ter mos me mo rá ve is:

E pu nha em pre sen ça do meu es pí ri to toda a cri a ção,
tudo quan to nela po de mos ver cla ra men te, como se jam
a ter ra, e o mar, e o ar, e as es tre las, e as ár vo res, e os se -
res mor ta is, e tudo quan to nela não ve mos [...] e con ce -
bia-te, Se nhor, ro de an do-a e pe ne tran do-a por to das as
par tes, mas in fi ni to em to das as di re ções, tal como se
hou ves se um mar em toda par te, e um úni co mar in fi ni -
to, por to das as par tes, atra vés da imen si dão, e ele ti ves -
se den tro de si uma es pon ja tão grande quan to se pos sa
ima gi nar, mas, no en tan to fi ni ta, e essa es pon ja es ti ves -
se in te i ra men te che ia, por to das as par tes, des se imen so
mar: as sim eu jul ga va tua cri a ção fi ni ta, che ia de ti, que

és in fi nito, e di zia: “Eis aqui Deus e as co i sas que Deus
cri ou, e é um Deus bom, e per fe i to, e intensís si ma e
imen sis si ma men te su pe ri or a elas [...]”.12

O mun do na tu ral da épo ca de Agos ti nho era es tá -
ti co, es ta be le ci do por Deus de acor do com uma plan ta
exis ten te na men te divina. A pre sen ça de Deus que Agos -
ti nho ima gi na den tro dele as su me con tor nos no vos em
um uni ver so evo lutivo. Pre sen te como o mar para a es -

pon ja, o Espí ri to de Deus é ener gia su ma men te ra di an te
e re la ci o nal, con ti nu a men te cri an do em e atra vés de
proces sos da na tu re za, que têm sua pró pria in te gri da de.
Deus é a gran de Ma triz criadora que fun da men ta e sus -
ten ta o cos mo e o atrai para o fu tu ro. Ao lon go da vas ta
evo lu ção cós mi ca e bi o ló gi ca, Deus abarca a raiz ma te ri al 
da vida e seu in fi ni to po ten ci al novo, em po de ran do o
pro ces so cós mi co a par tir de den tro. O uni ver so, por seu
tur no, é auto-or ga ni za dor e au to trans cen den te, ener gi za -
do des de as ga lá xi as es pi ra lan tes até a hé li ce du pla da
mo lé cu la de DNA pela dan ça do po der vi vi ficante de
Deus. O re sul ta do des ta abor da gem é que o mun do na tu -
ral, em vez de es tar se pa ra do do que é sa gra do, é uma
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par te aben ço a da da qui lo que Deus ama. A ma té ria é por -
ta do ra da mar ca do sa gra do e tem ela pró pria uma ra -
diân cia es pi ri tu al. Por isso o mun do na tu ral é sa gra do, os
cor pos são sa gra dos. Pois o Espí ri to Cri a dor cria o que é
físi co – es tre las, pla ne tas, es pé ci es, co mu ni da des eco ló gi -
cas, cor pos, sen ti dos, se xu a li da de, pa i xões – e se move
nes tes tan to quan to em al mas, men tes, ide i as. Deus está
cons tan te men te se mo ven do so bre o va zio, ins pi ran do
para den tro do caos, der ra man do, in for man do, vi vi -
ficando, aque cen do, li ber tan do, aben ço an do, dan çan do
em ima nên cia mú tua com o mun do. De fato, Deus não
está lon ge de qual quer um/a de nós, pois nele vi ve mos e
nos mo ve mos e existimos, como al guns de nos sos po e tas
di zem ago ra. Uma te o lo gia eco ló gi ca do Espí ri to de Deus 
é uma for ma pela qual es ta mos re des co brin do a pre sen ça 

di nâ mi ca de Deus que abar ca e per me ia o mun do. O uni -
ver so evo lui den tro da vida da co mu nhão divina.

Apro fun dan do a dou tri na

Aca tan do esta per cep ção da pre sen ça ha bi tan te

de Deus como Espí ri to Cri a dor, a te o lo gia ten ta apro fun -
dá-la. Muitas pes so as que des co bri ram a his tó ria do uni -
ver so acham que a res pos ta re li gi o sa mais ade qua da im -

pli ca vol tar-se para for mas de es pi ri tu a li da de da Nova
Era. Embo ra eu res pe i te sua op ção, su ge ri ria que há re -
cur sos tre men dos em tra di ci o na is ex pres sões cris tãs de
arte, ar qui te tu ra, li tur gia, ora ção e po e sia que po dem
vin cu lar o es pí ri to hu ma no com o Espí ri to Cri a dor no
mun do na tu ral. Um rico re cur so adi ci o nal re si de na dou -
tri na cris tã, que ofe re ce mu i tas per cep ções quan do in ter -
pre ta da den tro do mar co de uma te o lo gia eco ló gi ca do
Espírito.

} cri a ção: No prin cí pio, quan do o Espí ri to se mo -
via so bre a face do caos, Deus cri ou os céus e a
Terra, e era bom. Em con se quên cia, para a tra -
di ção ju da i ca e cris tã, a Terra per ten ce ao Se -
nhor com tudo o que nela exis te (Sl 24,1). O céu
e a Terra es tão che i os da gló ria de Deus (Is 6,3);
não po de mos fu gir do Espí ri to de Deus mes mo
fu gin do para o mais alto céu ou des cen do para o 
mais pro fun do abis mo no mar (Sl 139,7-10). Isto
é ób vio: en si nar uma re la ção acós mi ca com
Deus é des co nhe cer o Deus da Bí blia.

} ali an ça: Deus tem uma gran de ten dên cia para
a ali an ça: com a Terra, com Abraão e Sara, com
o povo de Isra el. Nis so vis lum bra mos o amor di -
vi no de se jan do es tar en vol vi do na his tó ria des te
pla ne ta, pro me ten do um fu tu ro. O arco-íris no

14



céu é um si nal para Noé: “Eis que es ta be le ço mi -
nha ali an ça con vos co e com vossos des cenden -
tes de po is de vós, e com to dos os se res ani ma -
dos que es tão con vos co: aves, ani ma is, to das as
fe ras, tudo o que saiu da arca convos co, to dos
os ani mais da Terra...” (Gn 9,9-11). Esta be le cen -
do cons tan te men te vín cu los com a Terra, o
Espíri to de Deus habita no mun do e con ti nua re -
no van do a face da Terra.

} en car na ção: O Espí ri to de Deus des ceu so bre
uma jo vem na po bre co mu ni da de ru ral de Na -
za ré. O Ver bo se fez car ne e ha bi tou en tre nós
(Jo 1,14). Isso sig ni fi ca que Deus não se sa tis faz
mais em es tar com a Ter ra só na pa la vra, mas,
através do po der do Espí ri to, tor na-se um da es -
pé cie hu ma na na car ne. O ma te ri al des te pla ne -
ta, evo lu í do de es tre las que ex plo di ram, tor na-se 
o cor po do pró prio Deus pre sen te na his tó ria. A
par tir de ago ra, a Sa be do ria Sa gra da na car ne
se tor na par te da his tó ria des te cos mo.

} o mi nis té rio de Je sus: O Espí ri to do Se nhor
es ta va so bre ele. Em Na za ré, ele leu no rolo de
Isa ías como o Ser vo se ria en vi a do para li ber tar
os opri mi dos e evan ge li zar os po bres (Lc 4,16-19). 
Os evan ge lhos es tão re ple tos de ce nas fí si cas em 

que Je sus ali men ta cor pos fa min tos e impõe as
mãos para cu rar. Seu en si no é tem pe ra do com
re fe rên ci as aos lí ri os do cam po, aos pás sa ros do
ar, po res de sol, tem pes ta des, ove lhas per di das,
ga li nhas com pin ti nhos. Ele pre gou uma éti ca de 
não vi o lên cia, re pre en den do a co bi ça e a ex plo -
ra ção dos fra cos, mas in cen tivando res pe i to e
com pa i xão com to das as cri a tu ras de Deus. Em
sua visão, o reino de Deus in clui im pli ci ta men te
todo o mun do na tu ral bem como os se res hu ma -
nos mar gi na li za dos e so fre do res.

} cruz: Je sus pa gou a pena por este mi nis té rio au -
da ci o so. Ele foi mor to cru el e in jus ta men te. A
co ne xão cós mi ca pode ser vis ta no fato de que,
no uni ver so evo lutivo, ne nhum ser vivo dura
para sem pre. Não pode ria. O que está vivo em
um momen to mor re para dar es pa ço ao novo
que está emer gin do. Com par ti lhando a sor te de
to das as outras cri a tu ras, Je sus mor reu. O mis té -
rio do Espí rito Cri a dor com pre en de tam bém
este des gas te da vida até as por tas do ani qui la -
men to.

} res sur re i ção: Pelo po der do Espí ri to, ele não
mor reu para den tro do nada, mas para den tro
das mãos do Deus vivo que cha ma va de ‘ab ba.
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O Espí ri to Cri a dor teve a úl ti ma pa la vra, e ela foi 
idên ti ca à pri me i ra: Haja vida! A mor te ago ra
não im pe ra mais, pois ele é as pri mí cias, o pa ga -
men to ini ci al, o pe nhor, a ga ran tia, o an te gos to
de uma co lhe i ta que in clu irá o res tan te de nós. A 
fé pas cal con fes sa que Cris to res sus ci tou não só
como uma alma glo ri fi ca da, mas em seu pró prio 
cor po. Karl Rah ner o ex pres sou dra ma ti ca men -
te: no Cris to res sus ci ta do, um pe da ço des ta ter -
ra, real até o cer ne, está ago ra para sem pre com
Deus na gló ria: “É cla ro que ele ain da pos sui,
de fi ni ti va men te e trans fi gurado, seu cor po, que
é um pe da ço da ter ra, um pe da ço que ain da
per ten ce a ela como uma par te de sua re a li da de
e de seu des ti no.”13 Isto tem sig ni fi ca ção cós mi -

ca. O fu tu ro será em es ca la cós mi ca o que já
acon te ceu a ele. A res sur re i ção re pre sen ta uma
pro mes sa de que a cri a ção ma te ri al tem um fu -
tu ro em Deus.

} es ca to lo gia: A pro messa de um novo céu e de
uma nova Terra apon ta para o Deus sem pre vin -
dou ro, o Espí ri to Cri a dor que ain da é nos so fu -
tu ro. Naquele dia, Deus en xu ga rá toda lá gri ma,

e já não exis ti rá mor te ou luto, mas tudo ficará
repleto de vida nova, trans for ma da. “Eis que eu
faço no vas to das as co i sas” (Ap 21,5).

Re pi to es tas dou tri nas cris tãs não para nos re me ter
es tre i ta men te para den tro. Mas por que, em nos sa tra di -
ção, elas nos con tam a im por tan te his tó ria de como o
Espí ri to age de for ma carac te rís ti ca. O Sa gra do que des -
per ta a la ba re da do ser não se con trapõe ao mun do ou o
go ver na de lon ge como um rei, mas ha bi ta, em uma re la -
ção vi vi fi can te e re no va do ra, com os se res hu ma nos e o
uni ver so in te i ro, cha man do to dos para o fu tu ro. É des sa
ma ne i ra que te mos de pen sar e pre gar so bre a re la ção do
Espí ri to Cri a dor com o mun do.

Qu es tões es pi nhen tas

Avan çan do nes te ter ri tó rio li mí tro fe, de pa ra mo-nos
com vá ri as ques tões con tro ver ti das, en tre as qua is es tão
as seguin tes: a) o pro ble ma tra di ci o nal do mal no mun do; 
b) o es for ço con tem po râ neo para re pen sar a oni po tên cia
di vi na; e c) a proble má ti ca da cri a ti vi da de di vina e o fu tu -
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ro. Cada uma acres cen ta uma di men são a uma te o lo gia
do Espí ri to Cri a dor que per me ia o uni ver so ma te ri al com
vi gor gra ci o so.

A. So fri men to. A his tó ria da evo lução nos con -
fron ta com uma ques tão ine vi tá vel: a dor, o so -
fri men to, a mor te e in clu si ve a ex tin ção de
tan tas cri a tu ras. Em uma gran de es ca la, a mu -
dan ça evo lutiva de pen de da mor te. Sem ela,
não ha ve ria de sen vol vi men to de ge ra ção para
ge ra ção. Mesmo no co ti di a no, nos sa existên cia
cor po ral im pli ca se ali men tar de ou tras cri a tu -
ras. Vi ver da mor te de ou tros está ines ca pa vel -
mente inse ri do na vida bi o ló gi ca. Além dis so,
como se res hu ma nos in di vi du a is, só exis ti mos
du ran te um bre ve mo men to. So mos frá ge is, con -

tin gen tes e tran si tó ri os. Ve mos ago ra que a mor te
não se deve ao pe ca do hu ma no, uma ide ia ba -
se a da na com pre en são de uma épo ca an te ri or a
res pe ito de nos sa na tu re za bi o ló gi ca, es co ra da
por al gu mas es cas sas re fe rên ci as bí bli cas com -
pre en di das li te ral men te de ma is. Pelo con trá rio,
com pe tir pela so bre vi vên cia, pre dar e mor rer
fa zem par te do pa drão da vida bi o ló gi ca.

Sim, há be le za e har mo nia na na tu re za. Mas o
mun do tam bém pode ser im pla ca vel men te cru el e san -
gui ná rio. Onde está o Espí ri to de Deus nes te tipo de ine -
vi tá vel vi o lên cia e mor te na tu ral? O ve lho pro ble ma do
mal se tor na ma i or à me di da que nos con fron ta mos com
a dor que per cor re a his tó ria da vida. A ten ta ção é ne gar
a mor te e a per da e es ca par para uma vi são ro mân ti ca da
vida na tu ral. Mas te mos de en ca rar isto ho nes ta men te.

As pes so as cris tãs não têm uma res pos ta teó ri ca
sa tis fa tó ria para a questão da dor e da mor te na na tu re za.

Jun ta men te com mu i tas ou tras pes so as, hoje em dia,
pen so que o pro je to da te o di ce ia clás si ca leva a um beco
sem sa í da14. Mas o que te mos a ofe re cer é o tes te mu nho
da mor te e res sur re i ção de Je sus. Aqui o amor di vi no se
re ve la como com pa i xão in con ce bí vel. A cruz re ve la o je i -
to de ser de Deus que en tra na dor do mun do a fim de cu -
rar, re di mir e li ber tar. A res sur re i ção re ve la que, ao en trar
de tal for ma nes tas pro fun dezas, o Espí ri to de Deus fun -
da men ta a pro mes sa de vida nova a par tir da mor te e
para além dela. Ampliando esta so li da ri e da de di vi na
com os se res hu ma nos a pon to de in clu ir to das as cri a tu -
ras, tor na-se con ce bí vel di zer que o Espí ri to so fre jun to
com cada ser vivo que so fre, des de os di nos sa u ros ex tin -
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tos por um as te rói de até o fi lho te de an tí lo pe de vo ra do
por uma leoa. Como a te o lo gia con ce beu em re la ção aos
se res hu ma nos, Deus não so fre por ne ces si da de ou por
ca u sa de uma de fi ciên cia, mas a par tir da li ber da de trans -
bor dan te do amor di vi no. Esta com pre en são não visa a
glo ri fi car o so fri men to – uma ar ma di lha que de ve mos
evi tar com cu i da do. Mas ela ela bo ra uma im pli ca ção da
re la ção do Espí ri to Cri a dor com um mun do evo lutivo
com um olhar voltado para o sig ni fi ca do do amor. Nos sa
la men ta ção, nosso cla mor, nos so so fri men to dirigido a
Deus se en con tra com a com pa i xão di vi na em meio à
dor15. E ali re si de a pro mes sa de que to das as co i sas se -
rão aco lhi das na vida de Deus. Isto não é uma res pos ta. É 
uma ten ta ti va de seguir em fren te. É necessário pensar
muito mais sobre o tema.

B. Po der. É uma cren ça cris tã fun da men tal que
Deus é todo-po de roso, o Cri a dor do céu e da
Terra cujo imen so po der e amor cri am e sus ten -
tam o uni ver so e lhe tra zem li ber ta ção e ple ni tu -
de. Que tipo de po der oni po ten te está em jogo
aqui? A dou tri na cris tã que apre sen ta a oni po -
tên cia di vi na como a ca pa ci da de ab so lu ta men te 
in con dicional de Deus de fa zer toda e qual quer

co i sa é uma das ra zões porque o tra di ci o nal
proble ma do mal tem se mos tra do tão in te lec -
tu al men te in so lú vel. Em mu i tas fren tes, hoje,
a te o lo gia está tra ba lhan do para re de fi nir a
onipo tên cia como o po der do amor. Esta ide ia
ga nha mais ace i ta ção no mar co da cos mo lo gia
e da te o ria evo lutiva, que de li ne ia a ca pa ci da de 
in ter na da na tu re za de se auto-or ga ni zar em
for mas no vas, mais com ple xas, e vê que isso é
feito pelo me ca nis mo de acon te ci men tos ale a tó -
ri os que ope ram den tro de re gu la ri da des se me -
lhan tes a leis ao lon go do tem po pro fun do.

O cri té rio prin ci pal para uma com pre en são ple na -
men te cris tã do po der di vi no é a cruz e res sur re i ção de Je -
sus. A cruz re ve la o po der di vi no como so li da ri e da de que

se au to es va zia e au to li mi ta com a ví ti ma so fre do ra. A res -
sur re i ção re ve la um Deus que traz vida a par tir da der ro ta 
e mor te. Este even to pas cal nos leva a pen sar que o po der 
di vi no im pli ca ge ne ro si da de ili mi ta da, vul ne ra bi li da de
in com pa rá vel, au to li mi tação es pon tâ nea e ca pa ci da de
para abrir um novo fu tu ro. A pa la vra para de sig nar tudo
isso é Amor. A oni po tên cia di vi na atua no mun do como
amor. Com de ma si a da fre quên cia, a te o lo gia cris tã en -
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ten deu isso de for ma equi vo ca da. A per gun ta tor tu rante
“Por que Deus está fa zen do isso comigo?” e a res pos ta
an gus ti a da “É a von ta de de Deus” veem Deus como res -
pon sá vel pelo so fri mento e le vam a cul par Deus quan do
as co i sas saem er ra das. Mas isso é con ce ber o po der di vi -
no nos mol des de mo nar cas ou po ten ta dos hu ma nos ab -
so lu tos que re i vindi cam o di re i to de fa zer o que bem que -
rem. O evan ge lho mos tra um ou tro mo de lo:

Os ju de us pe dem si na is, e os gre gos an dam em bus ca de 
sa be do ria; nós, po rém, anun ci a mos Cris to cru ci fi ca do,
que para os ju de us, é es cân da lo, para os gen ti os é lou -
cu ra, mas para aque les que fo ram cha ma dos, tan to ju -
de us como gre gos, é Cris to, po der de Deus e sa be do ria
de Deus. Pois o que é lou cu ra de Deus é mais sá bio do
que os se res hu ma nos, e o que é fra que za de Deus é

mais for te do que os se res hu ma nos (1Cor 1,22-25).

O Cris to cru ci fi ca do é a for ma do po der di vi no

atu an te no mun do. O mes mo mo de lo se re ve la no hino
cris to ló gi co de Fi li pen ses, onde o mo de lo para a co mu ni -
da de é Cris to Je sus que não se ape gou à sua igual da de
com Deus, mas se es va zi ou, as su min do a for ma de ser vo
(2,6-11). Mu i tos/as co men ta ris tas pen sa ram que, nes te
hino, Pa u lo ti nha em men te a pre e xis tên cia e es ta va
dizendo que Cris to abri ra mão de seu sta tus di vi no. Ou -
tros/as en ten dem que ele está se re fe rin do a exis tên cia

ter re na de Cris to e veem este tex to como con trapo si ção
en tre a ten ta ti va de Adão de re i vin di car au tos su ficiên cia
e a obe diên cia de Je sus. Em am bos os ca sos, Pa u lo está
ven do o au to es va zi a men to tan to como ca rac te rís ti ca de
Cris to quan to como re ve la dor de Deus. E este mo de lo de
amor que nó ti co, re pre sen ta do no lava-pés de Je sus, de -
ve ria mol dar a co mu ni da de cris tã.

Ela bo ran do uma te o lo gia eco ló gi ca do Espí ri to
Cri a dor, a te o lo gia per gun ta hoje: não é pos sí vel que a
ke no sis di vi na não te nha ocor ri do só uma úni ca vez na
cruz, mas seja tí pi ca da ação de Deus no mun do des de o
prin cí pio? Não é pro vá vel que o mo de lo cris tão de amor
que se doa de ter mine a pre sen ça e ação criadora de Deus 
para com to das as cri a tu ras e den tro do uni ver so in te i ro
em evo lu ção? O amor ma du ro con ce de au to no mia ao

ama do e res pe i ta isso, en quan to par ti ci pa da ale gria e da
dor do des ti no do ou tro. Ele se pre o cu pa vi go ro sa men te
com o ama do, tra ba lha por ele e o in cen ti va rumo a seu
pró prio bem-es tar, mas ja ma is o for ça. Este tipo de po -
der-como-amor re la ci o nal se ajus ta mu i to me lhor com a
re ve la ção cris tã. O uni ver so todo está fun da do no po der
de Deus. Este po der não só é in fi ni ta men te amo ro so, au -
to der ra man te, mas, ao mes mo tem po, in fi ni ta men te hu -
mil de, de modo que atua de uma ma ne i ra não-in tru si va,
per su a si va, atra ti va, conclaman do o mun do para um fu -
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tu ro ines go tá vel. Este po der per mi te que o uni ver so
auto-or ga ni za dor apa re ça e atue de acor do com a in te gri -
da de de suas pró pri as re gras. Isso não é uma ne ga ção da
oni po tên cia, mas sua re de fi ni ção. Isso tam pou co nega a
trans cen dên cia in fi ni ta do po der di vi no, pois ser po de ro -
so des ta ma ne i ra está além de to das as pos si bi li da des ou
ima gi na ção hu ma na. O Espí ri to de Deus se move no
mun do com amor com pas si vo que res pe i ta a na tu re za
pró pria e a auto no mia de to das as cri a tu ras. Esta au to li -
mi ta ção que nó ti ca em amor na obra da cri a ção concede
à natureza sua própria criatividade e aos seres humanos
sua própria liberdade, enquanto os acompanha para um
novo futuro.

C. No vi da de. Não é in co e ren te, te o lo gi ca men te
fa lan do, a ciên cia des ta car como o uni ver so é

no ta vel men te ge ne ro so. Des de o Big Bang, o
uni ver so está se me a do de pro mes sa, pre nhe de
sur pre sa. Ele se de sen vol veu ex tra va gan te men -
te, em um con jun to cada vez mais re fi na do, em
for mas sem pre mais com ple xas e be las. A his tó -
ria do uni ver so é uma his tó ria de in can sá vel e
sur pre en den te aven tu ra re ple ta de fe cun di da de 
que pro duz no vi da de ge nu í na. É es pe ci al men te 

esta aber tu ra dos fe nô me nos para o fu tu ro,
para a no vi da de im pre vi sí vel, que nos per mi te
si tu ar o mun do na tu ral mais con for ta vel men te
den tro do mar co da fé bí bli ca. Pois esta fé sem -
pre se defronta com um Deus que cha ma os se -
res hu ma nos para um fu tu ro pro me ti do, mas
des co nhe ci do, e ori en ta o mun do para um fu tu -
ro es ca to ló gi co16.

Os me ca nis mos de pro du ção de no vi da de por
par te do uni ver so ins pi ram ad mi ra ção. Uma des co ber ta
fas ci nan te da ciên cia é que o de sen vol vi men to do mundo 
não acon te ceu se gun do um pla no, uma tra je tó ria ou um
de se nho prede ter mi na do. Se zeras se o re ló gio da cri a ção
e o deixasse fun ci onar, o re sul ta do se ria imen sa men te di -
fe ren te. É as sim por que acon te ci men tos con tin gen tes e

for tu i tos ope ran do den tro de re gu la ri da des se me lhan tes
a leis ao lon go do tem po pro fun do cri a ram a for ma do
mun do que ha bi ta mos hoje. O uni ver so gera o novo ex -
plo ran do pos si bi li da des que se ofe recem em acon te ci -
men tos im pre vi sí ve is e mu ta ções ale a tó ri as. A ciên cia
con tem po râ nea afir ma que a ale a to ri e da de e re gu larida -
de no mun do são jus ta men te o que se es pe ra ria para que
o uni ver so em evo lu ção seja ca paz de ex plo rar to das as
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suas op ções e ex pe ri men tar com a mais com ple ta gama
de pos si bi li da des ine ren tes à ma té ria. Uma ou tra área
promis so ra de pes qui sa des co briu como sis te mas es tá ve is, 
com al te ra ções mí ni mas, enca minham-se para o caos.
Po rém, em vez de tudo se des fa zer, for mas de or dem no -
vas, mais ri cas, mais com ple xas e be las sur gem à be i ra da 
de sor dem, em sis te mas dis si pa do res aber tos. O sur gi -
men to de algo ge nu i na men te novo em sis te mas com ple -
xos auto-or ga ni za do res é um dos moto res que im pulsio -
nou o uni ver so para seu atu al es ta do tran sitório.

Na abor da gem ado ta da aqui, o Espí ri to Cri a dor
pode ser com pre en di do como a fon te ima nen te do novo
no uni ver so emer gen te. A par tir de den tro, o Espí ri to em -
po de ra cri a ti va men te o mun do em pro ces so, res pe i tan do 
sua pró pria in te gri da de e au to no mia. Da mes ma for ma
como uma te o lo gia da gra ça ad mi te que o Espí ri to não
for ça a von ta de hu ma na, as sim tam bém uma te o lo gia
eco ló gi ca ad mi te que o mes mo Espí ri to di vi no é gra ci o -
sa men te cor tês com a li ber da de da or dem na tu ral. Como
amor ili mi ta do atu an te nos pro ces sos do uni ver so, o
Espí ri to abar ca a ca su a li da de de mu ta ções ale a tó ri as e
con di ções caó ti cas de sis te mas aber tos. Em ou tras pa la -
vras, Deus é a fon te não só da or dem, mas tam bém da
no vi da de que faz com que o caos acon te ça. A cri a ti vi da -
de di vi na está mu i to mais es tre i ta men te ali a da com a de -

sor dem do que nos sa te o lo gia mais an ti ga al gu ma vez
ima gi nou. No uni ver so emer gen te em evo lu ção, não
devería mos nos sur pre en der em en con trar a cri a ti vi da de
di vi na rondando muito de perto a turbulência.

Em uma lin gua gem mais clás si ca, Deus não só cria 
e con ser va to das as co i sas, man ten do sua exis tên cia so -
bre o abis mo do nada, mas tam bém é o fun da men to di -
nâ mi co de seu de vir, em po de ran do sua au to trans cen -
dên cia para o fu tu ro. Em vez de in ter vir a par tir de fora, o
Espí ri to Cri a dor pos si bi li ta a cri a ção con tí nua a par tir de
den tro, do tan do o uni ver so com a ca pa ci da de de se
trans cen der e se tor nar o que é novo. O ar tis ta o ex pres sa

da me lhor for ma. Escre ven do em seu ro man ce Re port to
Gre co [Tes ta men to para El Gre co], Ni kos Ka zant za kis,
au tor de Zor ba o Gre go, des cre ve o di na mis mo em ope -

ra ção:

So pran do do céu e da Ter ra em nos sos co ra ções e no
co ra ção de cada ser vivo está há um gi gan tes co so pro –
um gran de Gri to – ao qual cha ma mos de Deus. A vida
ve ge tal gos ta ria de pros se guir em seu sono de imo bi li da -
de ao lado das águas es tag na das, mas o Gri to pu lou em
seu meio e sa cu diu vi o len ta men te suas ra í zes: “Va mos,
lar gue a ter ra, ca mi nhe!”. Pu des se a ár vo re pen sar e jul -
gar, te ria gri ta do: “Não que ro. O que você me for ça a fa -
zer? Está exi gin do o im pos sí vel!” Mas o Gri to, im pi e do -
samen te, con ti nu ou a sa cu dir suas ra í zes, gri tan do: “Va -
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mos, lar gue a ter ra, ca mi nhe!”. Assim gri tou du ran te
mi lha res de anos; veja! como re sul ta do do de se jo e da
luta, a vida se es ca pou da ár vo re imó vel e se li ber tou.
Ani ma is apa re ce ram – ver mes – fa zen do suas ca sas na
água e na lama. “Esta mos bem aqui”, dis se ram. “Te mos 
paz e se gu ran ça; não nos mo ve re mos!” Mas o Gri to ter -
rí vel mar te lou-se sem pi e da de em suas en tra nhas.
“Aban do nem a lama, le van tem-se, pro cri em me lho res
que vo cês!” “Não que re mos! Não po de mos!” “Vo cês
não po dem, mas eu pos so. Le van tem-se!” E veja! de po is
de mi lha res de anos, o ser hu ma no emer giu, trê mu lo, de 

suas per nas cam ba le an tes. [...]

[A enor me luta con ti nua na me di da em que os se -
res hu ma nos con ti nu am a ou vir o Gri to. Qu e ren do se
aco mo dar na se gu ran ça, mas sen tin do o em pur rão do fu -
tu ro, ex cla mam:]

“Para onde pos so ir? Alcan cei o pi ná cu lo, além é o abis -

mo.” E o Gri to res pon de: “Eu es tou além. Le van te-se!”17

O Espí ri to Cri a dor é o po der atu an te de Deus
abrin do um fu tu ro no mun do em evo lu ção. Ge men do
com a cri a ção, ale gran do-se com seu avan ço, ener gi zan -
do o mun do gra ci o sa men te a par tir de den tro, o Espí ri to

está com as cri a tu ras em sua fi ni tu de e mor te, sus ten tan -
do-as em amor re den tor e atra in do-as para um fu tu ro
im pre vi sí vel na vida da co mu nhão di vi na. A cren ça no
Espí ri to da Vida não dá mo ti vos para a com pla cên cia ou
o de ses pe ro. Só para a es pe ran ça.

Con clu são

Re fle tir so bre a ima gem da Ter ra vis ta do es pa ço,
uma bo li ta azul em tor no da qual re de mo i nham nu vens
bran cas, deu ori gem a um pa ra dig ma to tal men te novo
das re la ções mú tu as en tre os se res hu ma nos e a Ter ra, e
en tre to dos/as nós e Deus. Os/As as tro na u tas que vi ram
isso com seus pró pri os olhos fa lam do po der des sa ima gem

para mu dar sua ati tu de em re la ção a si mes mos/as e ao
mun do. O as tro na u ta sa u di ta Sul tan bin Sal man al-Saud,

que fa zia par te de uma tri pu lação in ter na ci o nal, lem brou: 
“No pri me i ro dia, apon ta mos to dos para nos sos pró pri os
pa í ses. No ter ce i ro dia, es tá va mos apon tan do para nos -
sos con ti nen tes. No quin to dia, es tá va mos to dos cons -
ci en tes de que há uma só Ter ra.”18 Um ou tro as tro na u ta,
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o nor te-ame ri ca no Rusty Schwe i gert, que ca mi nhou na
Lua, ti nha isso a di zer: “Vis ta da Lua, a Ter ra é tão pe -
que na e tão frá gil e um pon ti nho tão pe que no no uni ver -
so que você pode tapá-la com o po le gar. Então você per -
ce be que na quele pon to, na que la co i si nha azul e bran ca
está tudo que tem al gu ma im por tân cia para você – toda a 
his tó ria e mú si ca e po e sia e arte e mor te e nas ci men to e

amor, lá gri mas, ale gria, jo gos, tudo exa ta men te ali na -
quele pon ti nho que você pode ta par com seu po le gar. E
você com pre en de da que la pers pec ti va que você mu dou
para sem pre, [...] a re la ção não é mais o que era.”19 Essas
são, ver da de i ra men te, ex pe riên ci as re li gi o sas. Na re fle xão
cris tã, elas de sen ca de i am a re des co ber ta do an ti go tema
da ha bi ta ção de Deus no mun do e do mun do em Deus.
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