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PREFÁCIO À SEGUNDA 
EDIÇÃO EM INGLÊS

Já se passaram mais de dez anos e dez impressões desde a primeira pu
blicação de Uma História do Pensamento Cristão -  o primeiro volume foi 
publicado em inglês em 1970 e o terceiro em 1975. Fiquei extremamente 
satisfeito por ver seu uso disseminado em universidades e seminários. Também 
sou grato aos colegas que, tanto em críticas publicadas como em correspon
dência pessoal, sugeriram meios pelos quais aquela primeira edição pode
ria ser aperfeiçoada. Na preparação dessa edição revisada, procurei levar 
em consideração tais críticas e sugestões.

É meu propósito, todavia, produzir um livro que possa servir como uma 
introdução ao assunto para leitores com pouco ou nenhum treinamento teo
lógico, dando-lhes tanto o conhecimento básico necessário para estudos 
teológicos e históricos adicionais quanto uma visão da rica variedade do 
pensamento cristão ao longo dos séculos. Dessa forma, procurei evitar exten
sas generalizações ou conceitos puramente pessoais que poderiam fazer o 
livro mais interessante a meus colegas, mas, por outro lado, menos provei
toso aos leitores que almejo alcançar.

São muitas as mudanças desta nova edição. A maioria delas envolve 
questões bibliográficas, atualização de referências e avaliação das mais re
centes pesquisas. Sempre que tais pesquisas me levaram a corrigir meus 
conceitos em um assunto particular, essas correções se refletiram em mu
danças no texto. Alguns capítulos foram radicalmente reorganizados -  em 
particular, o capítulo sobre a teologia protestante do século 19. Atendendo 
às sugestões de numerosos críticos, também adicionei um capítulo sobre 
Teologia Contemporânea.



Desde que a primeira edição foi publicada, tenho me conscientizado de 
dois fatores que afetam profundamente a história da teologia cristã, embora 
poucas vezes sejam suficientemente reconhecidos. O primeiro é o cenário 
Uttírgico e comunal no qual a teologia se desenvolve. Um entendimento 
mais pleno da teologia medieval, por exemplo, requereria uma consideração 
paralela dos tratados e discussões teológicas, por um lado, e da liturgia mo
nástica das horas, por outro. Embora as relações entre a liturgia e a teologia 
apareçam repetidamente nos três volumes, sinto que há muito mais traba
lho a ser feito nesta área; confesso que não fiz o suficiente para relacioná- 
las em uma tínica estrutura ao longo de toda a história do Cristianismo.

O segundo fator, na história da teologia cristã, do qual tenho me tornado 
mais profundamente consciente, é o contexto social e econômico e o con
teúdo da teologia. Este é um campo ao qual tenho devotado muito interesse 
em anos recentes. Meus estudos destas áreas têm enriquecido minha apre
ciação por muitos dos teólogos discutidos nesses três volumes e têm 
aprofundado meu entendimento de diversos temas teológicos aparentemente 
abstratos. Nessa edição revisada tenho me referido a questões econômicas 
em alguns poucos pontos. Contudo, dado ao propósito desse livro -  servir 
como uma introdução a estudantes que necessariamente não conhecem as 
interpretações mais tradicionais - , abstive-me de reescrever toda a história 
a partir da perspectiva deste ponto de vista particular. Espero fazer isto em 
dois trabalhos agora em preparação -  um sobre a história dos conceitos 
cristãos sobre economia; e outro sobre como os diferentes tipos de teologia, 
que podem ser discernidas na história do Cristianismo, relacionam-se com 
estes e outros temas.

Em grande medida, história é autobiografia -  ou, talvez, deveria ser dito 
que ela é o prolegomena à biografia de alguém. De qualquer modo, nosso 
conceito sobre quem somos, tanto como indivíduos quanto como uma co
munidade de fé, depende em grande medida sobre o que entendemos ser 
nossa história. Uma vez impressa essa edição revisada, minha oração é que 
seus leitores obtenham dela novo entendimento, e assim sejam auxiliados 
naquilo que é, afinal, a tarefa primária da comunidade cristã; Ser fiel e 
obediente no mundo em que fomos colocados.

J.L . G.
Decatur, Geórgia 

19 de Setembro de 1986



PREFÁCIO À PRIMEIRA 
EDIÇÃO EM INGLÊS

Este terceiro volume de Uma História do Pensamento Cristão trouxe 
para o seu autor problemas de natureza diferente daqueles levantados pelos 
dois volumes anteriores. A principal fonte dessas dificuldades é o fato que 
foi precisamente no princípio do período coberto aqui -  o século 16 -  que 
aconteceram algumas das mais dolorosas e duradouras divisões na igreja 
Cristã. Como conseqüência, é precisamente nos séculos discutidos nesse 
volume que, em princípio, é mais difícil ser ecumênico. A maior parte das 
histórias anteriores escritas por protestantes sofre não somente de um pre
conceito protestante, mas também de um preconceito que se pode chamar 
de Atlântico Norte. O Catoücismo Romano era geralmente visto a partir dessa 
perspectiva e, portanto, a Reforma Católica foi reduzida quase inteiramente a 
polêmicas antiprotestantes e a fazer algumas menções aos jesuítas -  sem o 
pano de fundo apropriado na teologia salmantine e no sistema de Suárez. A 
tradição oriental era geralmente ignorada ou considerada, como no caso de 
Harnack, uma grosseira caricatura do Cristianismo. Protestantes discutiram 
0 pano de fundo filosófico da Teologia em termos do Empirismo Britânico 
e do Idealismo Germânico, com pouca atenção dada à importância do 
Cartesianismo Francês. Os católicos franceses e mediterrâneos geralmente 
tomaram a posição oposta. Em resumo, como a maior parte das histórias da 
teologia foram escritas décadas atrás, o século 19 foi considerado como 
normativo -  e esse foi precisamente o século em que a Teologia Católico 
Romana e a Teologia Protestante estavam mais distanciadas uma da outra.

Nesse volume, tentei superar parte da limitação dessa perspectiva, fazen
do uso do meu próprio pano de fundo, como alguém que cresceu um Protes
tante em meio a uma cultura predominantemente Católica -  e que ainda



reivindica muito das duas tradições. Ficará óbvio ao leitor que eu estou 
escrevendo do ponto de vista de um Protestante. Deveria ser igualmente 
óbvio que, em princípio, eu tentei ser ecumênico. Estou certo de que novas 
fraquezas e erros serão em breve encontrados nessa tentativa. Mas confio 
que meus esforços contribuirão em alguma medida para o crescente senso 
de unidade entre os cristãos de todas convicções.

Os leitores talvez sintam falta de uma discussão mais detalhada da teolo
gia do século 20 do que aquela que aparece no final do presente volume. 
Como expliquei naquele último capítulo, tal discussão, para ter algum va
lor, necessitaria envolver uma abrangência e metodologia diferentes das 
empregadas no resto do livro. Por outro lado, creio que o brevíssimo esboço 
de questões discutidas nele capacitará os estudantes da Teologia Contem
porânea ajuntar seus estudos com os desenvolvimentos que os precederam.

Além disso, quanto à extensão das notas bibliográficas, achei necessário 
limitar o espaço desse terceiro volume mais do que dos dois primeiros. A 
bibliografia concernente a esse período é tão volumosa que eu tive que 
limitar as referências àqueles livros e artigos que, por sua vez, proporciona
riam outras referências a leitores interessados em estudar a matéria mais 
completamente. De outra forma, as referências bibliográficas se tornariam 
desordenadamente enfadonhas.

Mais uma vez, tenho um débito de gratidão com muitos que tornaram 
esse trabalho possível. Minha secretária, Sra. Mirella Revuelta de Ribas, 
dedicou longas horas extras no difícil processo de preparar para a imprensão 
um manuscrito que geralmente carrega as marcas de minha própria falta de 
disciplina. Minha esposa, Dra. Catherine Gunsalus González, proveu muito 
mais do que seu apoio e encorajamento, pois suas sugestões acerca do Cal
vinismo, do século 19 e de outras matérias teológicas -  ela é professora 
associada de História da Igreja no Seminário Teológico de Colúmbia -  foram 
extremamente úteis. A elas, como símbolos de muitos outros, eu desejo 
registrar uma palavra de gratidão.

Finalmente, mesmo com o risco de soar piedoso, desejo reconhecer que, 
no processo de pesquisa e reflexão requeridos por todo esse projeto, eu me 
tornei cada vez mais consciente da graça e do amor do Deus a quem a 
teologia de todas as eras procurou testemunhar.

J. L. G.
San José, Costa Rica 
11 de Agosto de 1974
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o FIM DE UMA ERA

Há momentos na história da humanidade que parecem repletos de possibi
lidades futuras -  nem tanto pela virtude da promessa clara que eles oferecem, 
mas porque as velhas formas já passaram e é necessário se aventurar em 
novas direções. Esse foi o caso ao final do século 15 e começo do século 16. 
De certa forma, a epopéia de Colombo simbohza o período, pois quando as 
rotas comerciais tradicionais para o Oriente foram fechadas, ele se lançou em 
busca de novos caminhos e descobriu, ao contrário, uma nova terra. De for
ma semelhante, as grandes reviravoltas religiosas do século 16, e as novas 
terras teológicas descobertas por meio delas, resultaram da necessidade de 
buscar noyas rotas, na medida em que se tomou cada vez mais evidente que 
a síntese medieval não era mais sustentável ou capaz de ressuscitar.

Os fatores que contribuíram para a dissolução dessa síntese estão tão 
inter-relacionados que é impossível separá-los uns dos outros. Entretanto, 
visando uma exposição ordenada, se poderia dizer que os mais importantes 
desses fatores foram o nascimento das modemas nações européias, o ceti
cismo a respeito da hierarquia da igreja, a alternativa oferecida pelo misti
cismo, o impacto do Nominalismo sobre a Teologia Escolástica e o Huma
nismo da Renascença. Esses nós trataremos agora, nessa ordem.

O crescimento do sentimento nacional

Talvez o fenômeno político mais importante do início do século 16 tenha 
sido o nascimento das nações modemas. De fato, esse tempo marca a transição 
do Feudahsmo Medieval para as monarquias centralizadas da Idade Modema.



Embora historiadores espanhóis posteriores retrataram o período de 711 
a 1492 como uma luta constante e gloriosa contra os infiéis, a verdade é 
que, durante todo aquele período, a Espanha Cristã estava profundamente 
dividida dentro de si mesma, na medida em que vários governantes procu
ravam seus próprios interesses, mesmo se isto implicasse numa aliança oca
sional com os mouros contra um vizinho cristão. Foi apenas no líltimo tri
mestre do século 16, quando Isabela de Castilho casou com Ferdinando de 
Aragão, que o passo definitivo foi dado para o nascimento de uma Espanha 
unida. Relativamente logo após, esta unidade pareceu ter sido alcançada, 
pois, em 1492, os mouros foram expulsos de seu último reduto em Granada 
e Ferdinando conquistou Portugal e Navarra, em 1512.

Como resultado das guerras contra os mouros, a Espanha intimamente 
identificou sua nacionalidade com sua fé Católica, e o espírito de seu 
esforço para reconquistar a península inteira -  bem como o espírito da 
conquista do Novo Mundo -  foi o de uma grande e constante cruzada 
contra os infiéis,

E ainda mais, a Espanha era católica ao seu próprio modo. Ela nunca 
fora efetivamente uma parte do Santo Império Romano -  o que podia ser 
visto na reação negativa de muitos espanhóis quando seu rei Carlos I foi 
eleito Santo Imperador Romano. Quando a Espanha então se ajuntou às 
fileiras da Cristandade Católica, e logo as dirigiu, ela o fez em seus próprios 
termos. A hierarquia eclesiástica era sujeita à coroa -  de facto  na própria 
Espanha, e de jure no Novo Mundo -  por meio da concessão por Alexandre 
VI do patronato real, que praticamente fez os soberanos da Espanha e de 
Portugal os governantes da igreja em suas possessões além-mar. A Inquisição, 
uma sólida defensora da ortodoxia, foi efetivamente controlada pela coroa 
e sua função se tornou tanto a preservação da fé Católica quanto a purifica
ção do sangue e da cultura espanhola -  por meio de freqüentes julgamentos 
de supostos judeus e muçulmanos secretos. Finalmente, muitos papas do 
período foram efetivos instrumentos da política espanhola, embora, às ve
zes, involuntariamente.

A França entrou no século 16 como a monarquia mais centralizada na 
Europa Ocidental. Na Espanha e Inglaterra, havia diversos limites à autori
dade dos reis; mas a maior parte destes limites não existiu na França. A 
Guerra dos Cem Anos com a Inglaterra teve, na França, um papel similar ao 
papel das cruzadas na Espanha contra os mouros; Foi o ponto de retomada 
do sentimento nacional francês. Houve um tempo quando a França pareceu 
tomar-se o novo centro da Cristandade, pois mesmo o próprio papado viera



residir debaixo de sua sombra, em Avignon. Quando o papado retornou 
para Roma, ele não pôde retirar do rei da França o controle que ele ganhara 
sobre a igreja em seus domínios.

A Inglaterra emergiu do século 15 como uma nação recentemente con
solidada. Foi precisamente na virada do século que Henrique VII, final
mente, superou a última oposição significativa dos Yorquistas. Daí em dian
te, sua política conciliatória, implementada no seu casamento com Elizabete 
de York, foi geralmente bem sucedida. Quando ele morreu, em 1509, foi 
sucedido por seu filho Henrique VIII, herdeiro das reivindicações tanto da 
casa de Lancaster quanto da de York. Essa unificação política foi precedida 
e acompanhada por um crescimento do sentimento nacional. Enquanto a 
Guerra dos Cem Anos era a característica predominante na política estran
geira da Inglaterra, durante os séculos 14 e 15, e o papado em Avignon era 
intimamente aliado dos interesses da França, o crescimento do nacionalis
mo na Inglaterra se juntou à consciência de que os interesses do papado 
eram geralmente contrários aos da Inglaterra. Como resultado, leis foram 
promulgadas para prevenir os fundos ingleses de alcançar os cofres do 
papado. Assim, os Atos de Annates [taxa paga à autoridade eclesiástica], 
Appeals [apelos] e Supremacy [supremacia], que cortaram os laços com 
Roma e fizeram a igreja da Inglaterra independente, foram a culminação de 
uma longa série de tentativas de conter a influência do papa nos negócios 
do reino.

No começo do século 16 -  e bem depois de seu fim -  a Alemanha era 
uma colcha de retalhos de estados praticamente soberanos. Embora o Santo 
Imperador Romano devesse reinar sobre eles, de fato seus poderes eram 
grandemente limitados pelos interesses geralmente conflitantes de nobres 
poderosos. Além disso, os imperadores da casa de Habsburgo, sendo tanto 
governantes hereditários de partes da Alemanha quanto governantes eleitos 
de toda a nação, freqüentemente colocaram seus interesses hereditários aci
ma daqueles de todos e, assim, prejudicaram o processo da unificação nacio
nal. Mas apesar de sua divisão política, a Alemanha estava permeada pelo 
nacionalismo de dois modos. O primeiro destes era o crescimento do senti
mento nacionalista, mesmo além e apesar das fronteiras feudais. O segundo 
era a criação de nações independentes -  Suíça, Holanda, Boêmia -  que 
derivaram do que tradicionalmente fora chamado Alemanha. Em ambos os 
casos, 0 nacionalismo era uma crescente característica entre um povo que 
anteriormente havia considerado a si mesmo como o próprio coração do 
Santo Império Romano.



Em resumo, no começo do século 16 a Europa Ocidental não mais se 
considerava como um único império, onde havia um único imperador em
punhando a espada temporal, com um equivalente rehgioso em Roma, sus
tentando a espada espiritual. Pelo contrário, uma legião de novas nações 
estava reivindicando ser estados-soberanos; e estas reivindicações geral
mente conflitavam, não apenas com aquelas do imperador, mas também 
com as do papa. Assim, o nacionahsmo moderno foi um fator significativo 
na dissolução das sínteses medievais e abriu o caminho para a segmentação 
religiosa que resultaria na Reforma Protestante.

Um fator adicional que levou à mudança foi o desenvolvimento do co
mércio e uma economia monetária. Isso estava intimamente ligado com o 
crescimento das cidades, cujo poder econômico e político estava superando 
rapidamente o da nobreza. O capital se tornou uma mercadoria manipulada 
e administrada pelas cidades e por grandes casas bancárias. A situação so
cial da nobreza pobre cresceu a ponto de seus membros se tornarem uma 
classe social distinta. A pobreza dos camponeses foi acentuada pela con
centração de riqueza nas cidades e pelo fato que tal riqueza derivava agora 
do comércio e não da agricultura. O século 16 também viu uma taxa de 
inflação sem precedente,* provavelmente acelerada pelo influxo de metais 
preciosos do Novo Mundo. Uma vez que salários não acompanharam o 
preço de comida e outras necessidades, a sorte dos camponeses e dos po
bres urbanos se tomou consideravelmente pior. O crescimento do comércio 
e o começo do capitalismo na agricultura solaparam o velho sistema feudal 
na maior parte da Europa Ocidental. Novos métodos de batalha fizeram os 
cavaleiros e outros nobres inferiores, que viviam da guerra, cada vez mais 
empobrecidos e obsoletos. Sob essas novas condições, papa e imperador, 
prelados e senhores, acharam difícil reter o controle que eles possuíram 
anteriormente. Todo o sistema de administração eclesiástica fora desenvol
vido para servir em uma sociedade feudal. O poder da cidade e do capital 
não era suficientemente reconhecido nas estruturas civis e eclesiásticas. Os 
infelizes camponeses proveram um campo fértil para a revolução. Os no
bres privados do poder buscaram novas causas para sustentar com o objetivo 
de reafirmar sua liderança. Em resumo, a Europa estava madura para mu-

' Ver J. D, Gould, The Great Debasement: Currency and the Economy in Mid-Tudor England 
(Oxford: Clarendom, 1970); Peter H. Ramsey, org.. The Price Revolution in the Sixteenth Century 
England  (Londres: Methuen, 1971); Peter Burke, org.. Economy and Society in Early Modern Europe 
(Nova York: Harper & Row, 1972).



dança; e isso foi precisamente num tempo em que a hierarquia eclesiástica 
tradicional estava perdendo uma grande parte do seu prestígio e poder.

A decadência da autoridade da hierarquia

Mesmo independente do crescimento do nacionalismo, a hierarquia ecle
siástica vinha perdendo poder e prestígio. Esse declínio começou imediata
mente após o auge do poder papal com Inocente III. Mas o processo foi 
grandemente acelerado durante os séculos 14 e 15, quando três eventos 
consecutivos levaram o papado para um nível cada vez mais baixo. Estes 
três eventos foram a mudança para Avignon, o Grande Cisma ocidental e a 
captura do papado pelo espírito da Renascença Italiana.“ Cada um destes 
estágios no declínio do papado foi acompanhado por uma grande necessi
dade financeira. A corte papal em Avignon requeria vastas somas de di
nheiro de forma a cobrir as despesas do seu viver luxuoso. Os papas e 
antipapas do Grande Cisma fizeram todos os esforços possíveis para assegu
rar fundos de forma a fortalecer as suas reivindicações antagônicas, de serem 
os legítimos sucessores de S. Pedro. Os papas da Renascença se sentiram 
compeHdos a coletar o máximo possível dos recursos monetários da Europa, 
para financiar seu patrocínio das artes e suas freqüentes guerras e intrigas.

Como conseqüência, enquanto o papado necessitava de mais e mais fun
dos e vislumbrava métodos engenhosos de coletá-los, esse mesmo papado 
estava perdendo o prestígio que uma vez tivera em toda a Europa. Portanto, 
a taxação eclesiástica se tornou tanto mais onerosa quanto menos justifi
cável; e isso, por sua vez, fortaleceu a onda de nacionalismo que estava 
varrendo a Europa.

Muito freqüentemente os interesses da taxação conflitaram com os melho
res interesses da igreja, e, em tais casos, abusos se tomaram comuns. Por 
exemplo, João XXII -  notado por seu elaborado modo de taxação eclesiás
tica -  começou a coletar os pagamentos de postos vagos por toda a Europa 
Ocidental. Enquanto o posto permanecesse vago, seu pagamento deveria 
ser enviado para a Santa Sé; assim, o insaciável orçamento papal lucrou 
com vacâncias não preenchidas. O resultado foi uma multiplicação de pos
tos vagos e uma situação prática muito similar à do absentismo, a que mui
tos dos melhores papas tinham se oposto tão vigorosamente. A prática de

' Ver vol. 2 desta História, pp.294,295.



criar novos postos e vendê-los -  a mesma simonia que reformadores anterio
res tinham condenado -  tornou-se comum sob Alexandre VI e Leão X. Fi
nalmente, a venda de indulgências, que se tornou uma causa célebre duran
te os primeiros estágios da Reforma Luterana, recebeu novo ímpeto e foi 
levada a grandes excessos, pois eram necessários fundos para completar a 
arte magnífica da Catedral de S. Pedro, em Roma.

Como era esperado, corrupção e cobiça estavam presentes também nos 
níveis mais baixos da hierarquia. Vários prelados desenvolveram sistemas 
de taxação que eram similares ao de João XXII, embora numa escala me
nor. No nível da paróquia local, simonia e absentismo mais uma vez se 
tornaram comuns.

Isso não quer dizer que toda a hierarquia da igreja era corrupta. Pelo 
contrário, havia muitos líderes capazes e corretos que sustentaram o alto 
padrão moral que era esperado de suas posições. Um desses líderes foi o 
cardeal Espanhol Francisco Ximenes de Cisneros, que combinou notáveis 
conquistas intelectuais com ascetismo estrito. Mas, apesar dos muitos es
forços de Ximenes e de outros como ele, a corrupção se espalhou.

O resultado concreto deste estado de coisas na vida prática do crente 
comum geralmente não era tanto uma diívida a respeito da eficácia das 
ministrações eclesiásticas -  sobre isso não podia haver dúvida, pois a eficá
cia dos sacramentos era ex opere operato -  quanto uma tendência de divor
ciar tais ministrações dos requerimentos éticos da vida diária. Mas então, 
alguns dos mais iluminados, conscientes das demandas éticas do evange
lho, devem ter perguntado se havia ou não outro modo de ser cristão. Esse 
outro modo, que alguns encontraram, foi a raiz do misticismo.

Misticismo como uma alternativa

Como foi dito anteriormente,^ os séculos 14 e 15 testemunharam um 
avivamento generalizado da piedade mística. Geralmente, este misticismo 
não atacou a igreja abertamente, nem se caracterizou pela intensa exaltação 
emocional, que é geralmente chamada de misticismo. Pelo contrário, em 
sua maioria esses místicos do final da Idade Média foram pessoas quietas e 
eruditas, que se devotaram ao estudo, meditação e contemplação, mas que



não decidiram converter toda a igreja para o seu entendimento da vida cristã. 
No entanto, sua mera existência e suas vidas exemplares, juntamente com o 
fato que muitos deles menosprezaram a hierarquia eclesiástica, fizeram 
muitos se questionarem se esse não era um modo alternativo de ser cristão.

Talvez o resultado mais importante do movimento místico -  embora 
houvesse outras escolas místicas importantes na Espanha, Itália e Inglaterra -  
foi a fundação da Irmandade da Vida Comum. Os irmãos levavam vidas de 
intensa devoção; mas ao invés de despender seu tempo em reclusão ou ocu
pando postos eclesiásticos, eles fizeram do aprendizado e do ensino sua 
própria forma de ministério. Ao invés de seguir as austeras práticas ascéticas 
de algumas das ordens mais antigas, os irmãos da vida comum gastavam 
seu tempo em estudo, meditação e trabalho manual. Duas de suas contri
buições mais importantes foi a produção em massa de manuscritos e a cria
ção de escolas onde o melhor aprendizado da época era tornado acessível à 
juventude. Erasmo de Roterdam foi educado em uma dessas escolas, e seu 
aprendizado clássico, erudição meticulosa, espírito irenista e profunda de
voção levaram a marca da Irmandade da Vida Comum.“* Por meio desse 
movimento -  e de outros como ele -  os leigos tiveram maior participação e 
discernimento acerca da natureza do Cristianismo. Portanto, sua contribui
ção para os eventos do século 16 não pode ser considerada pequena em 
hipótese alguma.

O impacto do nominalismo

Talvez a popularidade do chamado Nominalismo no final da Idade Mé
dia^ seja a melhor indicação do processo de dissolução por meio do qual a 
síntese medieval estava passando. A unidade imposta da Idade Média, em 
seu auge, foi possível apenas sob a premissa que existe uma unidade última 
de todas as coisas e que esta unidade é, de alguma forma, discernível pela 
perspectiva humana. Os Universais eram reais; eles estavam lá, com uma 
existência ainda maior do que a própria existência de alguém. Eles podiam 
ser conhecidos com uma certeza e permanência muito maior do que qual
quer conhecimento de seres individuais. Começando com eles, todo o uni
verso era uma hierarquia lógica de que as hierarquias eclesiástica e civil

'' Ver A. Hyma, The Brethren o f  the Common Life (Grand Rapids: Eerdmans, 1950). 
'V e r  pp.305-312.



eram reflexos. Foi sob esta premissa -  mais neoplatônica que cristã em sua 
origem -  que a Idade Média operou e se desenvolveu em seus primórdios. 
Mas no final do século 13, era cada vez mais visível que esse entendimento 
da realidade estava se tomando cada vez menos viável. Podia-se traçar o 
começo do processo à re-introdução de Aristóteles no Ocidente; e se podia 
dizer, portanto, que o Tomismo, que era o ponto alto da síntese medieval, 
também introduziu nessa síntese a semente de sua destruição. Isso aconte
ceu porque a ênfase no particular, que foi reintroduzida com Aristóteles, 
era, em última análise, subversiva das noções neoplatônicas descritas aci
ma. De qualquer modo, a dissolução da síntese é mais facilmente discernível 
em João Duns Scotus, e totalmente visível na época de Ockham.

Os nominalistas do século 15 não negaram a existência dos universais. 
O que eles negaram foi que por meio dos universais a mente humana tenha 
uma percepção definida da natureza última da realidade. De certa forma, 
essa última negação foi mais subversiva do que a anterior, pois em sua 
forma extrema ela implicava em que a realidade não está sujeita à lógica 
humana e que, portanto, não é possível nenhuma síntese teológica -  teste
munhar a distinção entre os absolutos de Deus e os poderes ordenados, a 
insistência acerca da vontade acima da razão e a reivindicação de que Deus 
podia ter se encamado num jumento sem contrariar qualquer lógica. O No
minalismo subverteu a síntese medieval de modo menos óbvio, mas mais 
profundo, do que o seu apoio do Conciliarismo. O Nominalismo solapou as 
próprias premissas em que essa síntese foi construída.

Mas, enquanto destruía os próprios fundamentos da síntese medieval, o 
Nominalismo tinha pouco a oferecer em seu lugar. Embora muitos de seus 
líderes fossem profundamente religiosos, uma junção relativamente fácil 
da piedade e da teologia construtiva não era mais possível para eles. Isto 
não significa que eles estivessem intentando destruir a teologia medieval 
ou que eles rejeitassem a doutrina ortodoxa católica. Pelo contrário, eles 
eram estritamente ortodoxos e questionavam apenas aqueles pontos da dou
trina que ainda não tinham sido declarados dogma da igreja. O que eles 
realmente fizeram foi simplesmente declarar que algumas das premissas da 
síntese medieval eram indefensáveis e tentar construir um novo sistema da 
teologia baseado nas novas premissas. Eles de fato criaram sistemas im
pressionantes. Mas nenhum desses podia resistir ao método da crítica teo
lógica que eles próprios haviam aplicado aos teólogos anteriores. Como 
resultado, o debate teológico se tornou cada vez mais complexo e emara
nhado com sutis pontos da lógica. Os sistemas concorrentes, embora im



pressionantes como esforços intelectuais, e a despeito de geralmente estarem 
alicerçados em profunda piedade, eram difíceis de aplicar à vida dá igreja. 
Assim, uma desconfiança geral dos teólogos se desenvolveu, que não era 
visível em séculos anteriores. Esta desconfiança recebeu sua expressão mais 
articulada nos trabalhos de Erasmo e seus companheiros humanistas.

Erasmo e os humanistas

Um dos mais extraordinários e importantes desenvolvimentos dos sécu
los 15 e 16 foi 0 movimento humanista, que começou na Itália, mas breve 
se espalhou por toda a Europa Ocidental. Durante a Idade Média, sempre 
houve aqueles que prezavam os clássicos latinos e os usavam como fontes 
para sua reflexão e escrita. Mas no século 15, como parte da grande Renascen
ça do interesse na Antiguidade clássica, que se tornou manifesto na arquite
tura, pintura e escultura, houve também um avivamento de estudos na lite
ratura clássica. Este avivamento foi ajudado pela queda de Constantinopla, 
pois os numerosos estudiosos bizantinos, que buscaram refúgio na Itália, 
trouxeram com eles seu conhecimento da língua e literatura gregas. Rapi
damente, o idioma grego se tomou domínio comum das pessoas educadas 
por toda a Europa, e assim uma nova e larga avenida foi aberta nos tesouros 
da Antiguidade.

A invenção da imprensa, com tipos móveis, deu novo ímpeto ao movi
mento humanista. Até então, fora necessário confiar inteiramente em ma
nuscritos cuja fidelidade ao original era transmitida de forma duvidável, 
por meio de um longo processo de copiar e recopiât. Embora a possibilida
de de tentar reconstruir os textos originais por meio de cuidadosa coletagem 
de vários manuscritos tivesse ocorrido em alguns casos durante a Idade 
Média, tal projeto nunca fora desenvolvido numa escala significativa. De 
fato, seria sem sentido gastar longas horas tentando reconstruir o melhor 
texto possível, apenas para confiar esse texto a um processo de cópia sucessiva, 
similar àquele que corrompera os originais inicialmente. Mas essa situação 
mudou quando um meio foi inventado pelo qual uma grande quantidade de 
cópias idênticas de um texto poderia ser produzida com um custo relativa
mente pequeno. Assim, muitos dos principais humanistas se deram à árdua 
tarefa de coletar manuscritos e produzir edições críticas dos escritos da 
Antiguidade, bem como dos Pais da igreja e do texto bíblico. A mais impor
tante dessas empreitadas foi o Novo Testamento Grego, publicado por 
Erasmo, em 1516. Quatro anos mais tarde, um grupo de estudiosos da uni



versidade de Alcalá de Henares, na Espanha, sob a direção do cardeal Fran
cisco Ximenes de Cisneros, publicou a Bíblia Poliglota Complutense, que 
incluía textos em Hebraico, Grego, Aramaico e Latim. Na Itália, Lorenzo 
Valia, um secretário do papa, aplicou os novos métodos da crítica textual à 
chamada Doação de Constantino, na qual se sustentavam as reivindicações 
papais sobre o poder temporal, e a declarou ser espúria. Por toda a Europa, 
a pronta disponibilidade de textos, anteriormente escassos e difíceis de obter, 
acendeu a imaginação daqueles que estavam tentando retornar às fontes 
originais de sua fé e sua civilização.®

Esse retomo às fontes tomou diferente formas. Na Itália, Marsíglio Ficino 
e Pico delia Mirandola tentou desenvolver um vasto sistema de verdade que 
combinasse o Cristianismo com o Neoplatonismo e mesmo com os mistérios 
do cabala judaico. Na sua origem, eles reivindicavam que toda verdade 
deve ser uma e, portanto, procuraram reunir todas estas fontes antigas com 
o objetivo de alcançar um real entendimento. Muitos outros na Itália foram 
muito mais longe do que isso e tentaram substituir antigas práticas e cren
ças pagãs pela tradição cristã, que eles consideravam como permanecendo 
entre eles e a Antiguidade clássica.^ Embora não fosse de forma alguma um 
humanista, o próprio Lutero pode ser considerado como alguém que com
partilhou dessa compulsão de retornar às fontes, quando ele insistiu na au
toridade da Bíblia sobre a tradição.^ Mas a atitude mais comum dos 
humanistas, pelo menos antes do surgimento da Reforma Protestante, foi a 
de Erasmo, que advogou um retorno às fontes do Cristianismo. Além do 
mais, ele sentia que isto, em si mesmo, requeria um espírito de moderação 
e caridade, que ele não viu posteriormente nem dos defensores do Cristia
nismo tradicional nem nos proponentes da fé Protestante.

Como o mais representativo e influente dos humanistas, Erasmo merece 
especial atenção nesse contexto. Seu trabalho de fato mostra que uma era

o  trabalho e importância de Erasmo, Ximenes e Valia, particularmente para a interpretação da 
Escritura, são estudados por J. H. Bentley, Humanists and Holy Writ: New Testament Scholarship in 
the Renaissance (Princeton: Princeton University Press, 1983). Ver também H. Holeczek, Humanitische 
Bibelphilologie als Reformproblem bei Erasmus van Rotterdam  (Leiden: Brill, 1975).

’ O melhor estudo a respeito desses e outros humanistas italianos é C. Trinkaus, “In Our Image and 
Likeness": Humanity and Divinity in Italian Humanistic Thought, 2 vols. (Chicago: University of 
Chicago Press, 1970).

* L. W. Spitz, The Protestant Reformation: 1517-1559 (Nova York: Harper & Row, 1975), p.82, 
relaciona diversos exemplos da influência dos humanistas sobre Lutero durante seus anos iniciais. Ver 
também M. Grossmann, Humanism in Wittenberg: i4S5-7577(Nieuwkoop: B. de Graaf, 1963); R. P. 
Becker, org., German Humanism and Reformation (Nova York: Continuum, 1982),



estava chegando ao fim. Mas também mostra algo da continuidade entre a 
era anterior e a que estava agora começando. Erasmo não pode ser propria
mente entendido se ele for interpretado meramente como um reformador 
moderado, que não teve coragem para seguir sua visão até às últimas conse
qüências.® Ele não se tornou um Protestante, não porque ele não tivesse 
coragem, mas porque suas convicções sinceras não o conduziram nessa di
reção. Ele continuou sendo um Católico porque sentiu que, apesar de toda a 
corrupção na Igreja Católica, que ele constantemente condenou, era dentro 
dessa igreja que ele melhor poderia ser um cristão. Ainda mais, era a partir 
dessa igreja que ele esperava que uma verdadeira reforma do Cristianismo 
ocorresse.

y

A reforma que Erasmo advogava era no campo da Etica, mais do que no 
da Dogmática. Isso ocorreu, não porque ele acreditasse que a igreja e seus 
teólogos medievais mais recentes estivessem certos em tudo, mas, ao con
trário, porque ele sentia que afirmações teológicas corretas eram de impor
tância secundária, quando comparadas com a prática efetiva da vida cristã. 
Ele encontrou poucas coisas para admirar na teologia do Escolasticismo, e 
se sentiu compelido a condená-la e ridicularizá-la por suas minúcias, mas 
ele não propôs, como o fizeram os reformadores protestantes, a substitui
ção da velha teologia por uma nova. Ele estava satisfeito em retomar para o 
que considerava como simples ensinos de Jesus. Esses ensinos ele interpre
tou -  como muitos o fizeram antes dele -  por meio de olhos estóicos e 
platônicos. Para ele, o que era essencial era a “filosofia de Cristo”, que 
consistia basicamente numa maneira de viver racional, moderada e ordeira.

Isto não significa, entretanto, que Erasmo reduziu o Cristianismo a uma 
série de princípios morais. Ele acreditava em todas as doutrinas tradicio
nais da igreja e especialmente na doutrina da encarnação. Ele não reivindi
cou que 0 que se crê não faz diferença. O que ele reivindicou, na verdade, 
foi que a verdadeira doutrina cristã era uma coisa relativamente sem com
plicação e que o Escolasticismo tinha inserido tanta teologia nela que a 
tornara quase irreconhecível. E, enquanto esta ginástica teológica estava

’ Existe um excelente resumo da história da interpretação de Erasmo em M. Hoffmann, Erkenntnis 
und Verwirklichung der Wahren Theologie nach Erasmus von Rotterdam  (Tübingen: J, C, B, Mohr, 
1972), pp. 10-27. Como esta obra inclui uma extensa bibliografia, eu me satisfaço em recomendá-la ao 
leitor. Uma introdução muito acessível à vida e trabalhos de Erasmo é R. H. Bainton, Erasmus o f 
Christendom  (Nova York; Scribner's, 1969). Ver também R. L. DeMolen, org. Erasmus ofReterdam: 
A Quincentennial Symposium  (Nova York: Twayne, 1971).



acontecendo, a prática da vida cristã tinha sido negligenciada. Na sua obra 
Colloquia, Erasmo satirizou repetidamente os monges e suas práticas. A 
base de sua censura do monasticismo era tanto a hipocrisia, que ele viu na 
real vida monástica, quanto um sentimento mais profundo de que o que 
Cristo exige não é o que está ordenado nas regras monásticas. Erasmo podia 
aceitar e respeitar o ascetismo. De fato, ele próprio era um ascético, em 
certa medida, segundo uma moda estóica, e o escritor cristão antigo que ele 
mais admirava era o radicalmente ascético Jerônimo. Mas ele rejeitava a 
noção que alguém pudesse servir melhor a Deus retirando-se do mundo e 
devotando seu tempo a exercícios rehgiosos. O Ascetismo é uma forma de 
disciplina, como a de um soldado, e deve ser direcionado para o fim da vida 
cristã. Por outro lado, ele não tinha respeito por aqueles que abandonavam 
essa disciplina e se entregavam às suas próprias paixões, como pode ser visto 
na sua sarcástica zombaria do Papa Júlio II, cuja atração mundana, ele criti
cou no tratado Júlio Excluído do Céu.

A “filosofia de Cristo”, de acordo com Erasmo, começa a partir do fato 
de que a verdade é única e que, portanto. Deus está ativo onde quer que a 
verdadeira sabedoria se encontre. Aqui, ele retorna para a doutrina do Logos 
e extrai dela conclusões similares àquelas extraídas anteriormente por 
Justino, Clemente, Agostinho e Bonaventura. O Logos, que se encarnou em 
Cristo, é o mesmo que falou nos filósofos, e assim Erasmo pode chegar a 
ponto de pedir a “Santo Sócrates” para orar por ele.

Isto, em contrapartida, significa que os mandamentos éticos de Cristo, 
que estão exatamente no coração da vida cristã, estão bem perto do conse
lho ético dos estóicos e dos platonistas. Quando Paulo fala da inimizade 
entre “espírito” e “carne”, ele quer dizer essencialmente o mesmo que os 
estóicos, quando eles falam da “razão” e das “paixões”. Basicamente, a 
tarefa humana nesse mundo é dominar as paixões por meio do exercício da 
razão. “Esse, então, é o único caminho para a felicidade: primeiro, conheça 
a si mesmo; segundo, não submeta nada às paixões, mas todas as coisas ao 
julgamento da razão.” '®

Para fazer isso, nós temos os recursos articulados da oração e do conhe
cimento, as duas armas do soldado cristão. “A oração pura dirigida ao céu 
sujeita a paixão, pois é uma cidadela inacessível ao inimigo. O conheci
mento equipa o intelecto com opiniões úteis, de forma que nada mais fique

Enchiridion (LCC, 14;315).



faltando.”" Tipicamente, Erasmo insiste que a oração deve ser sincera, e o 
que é importante não é nem sua extensão, nem sua forma. Quanto ao co
nhecimento, sua principal fonte é o estudo da Escritura, pois, “não existe... 
tentação tão difícil, que um ávido estudo da Escritura não vença facilmen
te”.*̂  Ao procurar outros intérpretes para sabedoria no entendimento das 
Escrituras, Erasmo recomenda aqueles, “especialmente que se afastam, tanto 
quanto possível, do sentido literal”,*̂  dentre eles Paulo, Orígenes, Ambrósio, 
Jerônimo e Agostinho. Embora o próprio Erasmo nunca tenha ido tão longe 
quanto Orígenes em sua alegorização da Escritura, sua liberdade para dei
xar 0 sentido literal do texto foi uma das principais razões para a populari
dade da sua obra Paráfrases, ou comentários do Novo Testamento.

Erasmo, assim, se coloca em uma longa tradição de pensadores e estudio
sos cristãos, e a tensão que ele experimentou com o resto da igreja estabele
cida foi muito similar àquela experimentada por outros dentro daquela tra
dição. Clemente falou de si mesmo e daqueles que eram capazes de enten
der seus ensinos como “cristãos gnósticos”; Orígenes teve sérias dificulda
des com as autoridades eclesiásticas de seu tempo; a teologia de Agostinho 
foi rejeitada por diversos de seus contemporâneos mais influentes. Seme
lhantemente, Erasmo se viu tanto dentro quanto fora da comunhão da igreja 
estabelecida. Ele se viu dentro dela porque sempre foi seu filho fiel, cria 
nas suas doutrinas e nunca se rebelou contra suas autoridades. Por outro 
lado, ele se sentiu compelido a avaliar essa igreja pelos padrões do que ele 
cria ser o evangelho e, por assim dizer, se posicionar contra ela, numa atitu
de crítica que não foi sempre bem-vinda.

Levando tudo isto em consideração, pode-se entender a atitude de Erasmo 
em relação à Reforma Protestante. Ele mesmo era um reformador. Muito 
antes de o nome Lutero ter sequer sido ouvido fora da Alemanha, Erasmo 
estava sendo discutido por toda a Europa Ocidental como o defensor de 
uma reforma muito necessária. Ele deu continuidade a uma ampla corres
pondência e uma grande parte dela foi dedicada a levar adiante a causa da 
reforma da igreja ao longo de toda a Europa. Ele teve admiradores e segui
dores nas principais cortes da Europa, e havia dentre eles diversas cabeças 
coroadas. Um número crescente de bispos, cardeais e outros líderes eclesiás
ticos concordavam com ele sobre a necessidade de uma forma de Cristia-

" Ibid, {LCC, 14:302). 
Ibid, {LCC, 14:303). 
Ibid, {LCC, 14:305).



nismo mais profunda, simples e sincera. Por um tempo, pareceu provável 
que a igreja na Espanha seria a primeira a ser reformada segundo a linha de 
Erasmo. A Inglaterra não estava muito atrás. França e Navarra provavel
mente seguiriam os mesmos passos. E então, inesperadamente, um podero
so vento se levantou da Alemanha que mudou toda a situação. Enquanto o 
movimento luterano progredia, e líderes católicos tentavam prevenir seu 
crescimento, tornou-se cada vez mais necessário que todos tomassem uma 
posição em face daquele movimento. Na Espanha, onde as igrejas pareciam 
estar prestes a se submeter a uma profunda reforma, conversas sobre esse 
tema tornaram-se equivalentes a traição contra Carlos I, que em Worms, 
sob o nome Carlos V, fora afrontado por Lutero. Na França, Alemanha e em 
qualquer outro lugar, os contornos, que eventualmente levariam às guerras 
religiosas, estavam sendo desenhados. A moderação se tornara impossível. 
Erasmo era, por temperamento, bem como por convicção, um moderado e, 
portanto, sua posição se tomou cada vez mais difícil.

Os protestantes sentiram que, se Erasmo fosse coerente com o que ele 
vinha advogando por anos, ele deveria juntar forças com eles. Essa não foi 
uma leitura própria do que Erasmo vinha afirmando, pois ele nunca advo
gara divisão, e sentia que os próprios protestantes estavam excessivamente 
imersos em seus próprios debates teológicos para serem capazes de com
preender os ensinos simples do evangelho. Além disso, ele e Lutero eram 
diametralmente opostos em sua abordagem da Reforma. O espírito pacífico 
de Erasmo se desagradava muito da belicosidade de Lutero. Durante algum 
tempo, Erasmo se refreara de um ataque aberto a Lutero, argumentando que 
talvez o sucesso do Protestantismo fosse um sinal de que Deus julgara a 
corrupção da igreja ser de tal monta, que um cimrgião drástico era necessá
rio.'“̂ Eventos, entretanto, forçaram-no a mudar suas táticas. Ele estava sen
do acusado de ser um luterano de coração, e protestantes estavam usando 
seus escritos e sua fama para avançar sua causa. Henrique VIII, da Inglaterra, 
o Papa Adriano VI, e uma multidão de amigos e inimigos exortaram-no a 
esclarecer sua posição. Ele, finalmente, decidiu atacar Lutero e escolheu 
fazê-lo compondo um tratado Sobre o Livre-arbítrio, pois aqui estava uma 
questão sobre a qual ele discordava de Lutero clara e sinceramente. Esse 
último respondeu com um sarcástico ataque na obra Sobre a Escravidão da

Citado em J. Huizinga, Erasmus and the Age o f Reformation (Torchbooks; Nova York: Harper, 
1957), p.161.



Vontade, onde ele mostrou, uma vez mais, aquela tendência ao exagero que 
0 próprio Erasmo deplorara nele. Após esse incidente, Erasmo se distan
ciou mais e mais dos protestantes, até o ponto que, ao final de sua vida, ele 
aceitava muitas coisas na Igreja Católica que anteriormente tinha conde
nado. Embora protestantes de inclinações humanistas, tais como Filipe Me
lanchthon, continuassem a tê-lo em grande estima, a opinião generalizada 
entre os protestantes era que Erasmo era simplesmente um homem fraco e 
covarde que não teve a coragem de se posicionar ante suas próprias con
vicções. Essa avaliação, entretanto, não faz justiça aos seus motivos e está 
baseada sobre uma interpretação incorreta de seus pontos de vista.

Erasmo não se saiu muito melhor dentro do meio Católico, pois aqui 
também havia pouco espaço para o seu espírito de moderação. Embora ele 
fosse capaz de viver seus anos restantes em relativa paz, em meio a um 
mundo em turbulência, muitos dos seus seguidores -  especialmente na 
Espanha e Itália -  também não se saíram bem. Ele próprio foi condenado 
pela Sorbonne, que tomou sobre si a tarefa de salvaguardar a recém defini
da ortodoxia católica. Vinte e três anos após sua morte, quando a primeira 
relação de livros proibidos foi redigida por Paulo IV, seus trabalhos esta
vam incluídos nela.

Isso é porque Erasmo representa o fim de uma era. Após o seu tempo, e 
por quase quatro séculos, seria muito difícil sustentar a posição moderada e 
conciliatória entre o Protestantismo e o Catolicismo que ele assumiu. Em 
um certo sentido, ele foi o último de uma longa série de reformadores mode
rados, não cismáticos, que é uma característica persistente do Cristianismo 
Medieval do Ocidente.

Mas Erasmo foi também o começo de uma nova era: a era da imprensa, 
dos livros e da erudição. Suas edições críticas do Novo Testamento e de 
antigos escritores cristãos foram o começo de um vasto empreendimento 
que continua até hoje. Este empreendimento resultou em numerosas re-inter- 
pretações de fatos históricos, e estas, por sua vez, tiveram uma profunda 
influência no desenvolvimento posterior do pensamento cristão. Ainda mais 
significativo, foi ele quem inaugurou a moderna pesquisa bíblica, ao editar 
0 texto grego do Novo Testamento; e quando, quatro séculos mais tarde, 
Protestantes e Católicos começam a dialogar, no que poderia ser descrito 
como um espírito de tolerância característico de Erasmo, seu recém-estabe- 
lecido diálogo ocorreu ao redor da erudição bíblica para a qual Erasmo deu 
uma grande contribuição.



Il
A TEOLOGIA DE MARTINHO LUTERO

Martinho Lutero é, sem dúvida alguma, o mais importante teólogo cris
tão do século 16 e, portanto, é apropriado começar nossa discussão do pen
samento cristão do século 16, como tem sido feito costumeiramente, com 
um sumário da teologia de Lutero. Entretanto, uma palavra de precaução é 
necessária nesse ponto. Embora Lutero tenha de fato uma suprema impor
tância, e embora a maior parte da teologia cristã, durante o século 16 -  
tanto Católica quanto Protestante - ,  fosse um comentário e um debate so
bre ele, é verdade, entretanto, que um importante trabalho teológico estava 
ocorrendo nos meios Católico e Oriental, completamente à parte de qual
quer discussão das reivindicações de Lutero. Portanto, os leitores devem 
ser advertidos que, para obter um quadro total da teologia do século 16, não 
devem permitir que as questões vitais, debatidas em conexão com o movi
mento Protestante, obscureçam o importante trabalho teológico feito em 
outros contextos. Uma discussão de tal trabalho será encontrada nos capítu
los que eu devotei à teologia Católica e Oriental no século 16, que foram 
colocados após a completa discussão do pensamento Protestante inicial, 
por razões de clareza lógica, e não de cronologia.

Com essa palavra de advertência, nós podemos agora voltar para a teolo
gia de Martinho Lutero.

Martinho Lutero é, como Agostinho, um daqueles pensadores cuja teo
logia está tão intimamente ligada com sua vida que não se pode entender 
uma separadamente da outra. Portanto sendo essa a melhor porta de entrada



possível à sua teologia, nós começaremos esse capítulo com um breve su
mário da peregrinação espiritual, que finalmente o levou a se separar de 
Roma, com o objetivo, então, de estudar as características mais importan
tes da sua teologia mais madura.

A peregrinação espiritual

o  jovem Lutero parece ter sido muito parecido com a maioria dos jovens 
do seu tempo, exceto por duas coisas. A primeira foi que ele era suscetível 
a agudas mudanças de humor, levando a períodos de depressão; a segunda 
foi que ele era talvez mais inclinado religiosamente do que a média dos 
jovens que o cercavam.' Quando entrou no monastério, em 1505, ele o fez 
por causa de um voto feito a Santa Ana durante uma tempestade; no entan
to, estudos posteriores pareceriam indicar que o que ele mais temeu durante 
aquela tempestade não foi a própria morte, mas a perspectiva de morrer 
sem estar preparado para isso. Ele, assim, entrou no monastério para se 
preparar para a morte -  para fazê-lo aceitável à vista de Deus.

Tendo abraçado o modo de vida monástico, Lutero se entregou ao mes
mo completamente. Ele tinha 21 anos nessa época, e não era homem de 
levar sua nova vocação frivolamente. Após um ano de noviciado, ele fez 
votos permanentes, e seus superiores estavam suficientemente satisfeitos 
com ele para decidir que ele deveria ser ordenado para o sacerdócio. Du
rante todo esse período, não se encontra nenhuma evidência de que Lutero 
fosse um monge insatisfeito, ou que ele achasse seus votos um fardo. Pelo 
contrário, de acordo com suas próprias palavras, ele fez tudo que estava ao 
seu alcance para ser um monge exemplar. Ele abandonara o mundo e entra
ra no monastério com o objetivo de se assegurar da sua salvação, e ele não 
sucumbiria agora à tentação de se tornar um monge confortável e auto- 
satisfeito, Ele prosseguiria com o propósito que o trouxera ao monastério e

' Uma biografia excelente e muito acessível de Lutero é R. H, Bainton, Here I  Stand: A Life o f 
Martin Luther (Nova York e Nashville: Abingdom, Cokesbury Press, 1950). Ver também M. Brecht, 
Martin Luther: His Road to Reformation  (Filadélfia: Fortress, 1985); H. G, Haile, Luther: An 
Experiment in Biography (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1980); R. Marius, Luther (Filadélfia: 
Lippincott, 1974). Um estudo discutível, mas muito imaginativo, é o de E. H. Erikson, Young Man 
Luther: A Study in Psychoanalysis and History (Nova York; W. W, Norton, 1958). Sobre esse debate, 
ver R. A. Johnson, org,. Psychohistory and Religion: The Case o Young Man Luther (Filadélfia: 
Fortress, 1977).



levaria uma vida tão ascética quanto pudesse suportar. Ele experimentou esse 
ascetismo em tal medida que, anos mais tarde, acreditava que seu jejum 
contínuo e mortificação trouxeram a seu corpo um dano permanente.

Mas esse tenaz exercício espiritual pareceu fazer pouco por sua alma. 
Ele estava atemorizado pela santidade e justiça de Deus. Como ele podia 
estar certo que tinha feito o suficiente? Isto não devia ser um problema, 
pois a igreja tinha um tesouro de méritos, conquistados por Cristo e seus 
santos, que podia ser aphcado a pecadores cujos trabalhos fossem insuficien
tes para merecer a salvação. Ainda mais, mesmo essa confiança foi destruída 
quando, em uma peregrinação a Roma, Lutero viu o abuso em que relíquias 
e outros meios de obter mérito haviam caído. Ele chegara a Roma cheio de 
esperança e fé; saiu com uma dolorosa dúvida de que os meios de salvação 
oferecidos pela igreja fossem, de fato, válidos -  e esta é a primeira indica
ção que nós temos de que ele se permitiu duvidar da doutrina estabelecida 
de seu tempo.

Ele foi, então, transferido para Wittenberg, uma mudança que teria enor
mes conseqüências para o resto de sua vida, bem como para a história da 
igreja. Foi lá que ele encontrou seu companheiro e superior agostiniano 
Johann von Staupitz. Staupitz era um homem simpático e estudado, que foi 
capaz de ouvir com atenção os temores e as ansiedades de Lutero, sem se 
sentir compelido a condená-lo. Quando Lutero confiou a ele suas dúvidas 
acerca da sua própria salvação, Staupitz ofereceu a ele um ouvido simpáti
co. Mas então, Lutero começou a ter dúvidas sobre a confissão. Essas dúvi
das não eram devido à descrença. Ele ainda cria que, por meio da confissão 
e penitência, os pecados poderiam ser perdoados. Seu problema derivava 
do fato que ele descobrira que era impossível confessar todos os seus peca
dos. Não importa quão tenazmente ele tentasse, alguns pecados permaneciam 
não confessados e não perdoados, pois o pecado era uma coisa tão profunda 
e penetrante que era impossível arrancá-lo com suas raízes. Staupitz, então, 
0 apresentou a místicos alemães. Aqui estava um meio alternativo de salva
ção, que confiava não no perdão de pecados individuais, mas simplesmente 
em se entregar completamente a Deus. Tudo o que alguém necessitava fa
zer era deixar de lado seu próprio interesse pessoal e orgulho, e confiar 
apenas em Deus. Aqui, Lutero encontrou um pouco de descanso, e pode-se 
ouvir um eco dos ensinos dos místicos na sua insistência posterior na salva
ção pela fé. Mas isso novamente era insuficiente. Os próprios esforços para 
se destruir o ego são em si mesmos atos de orgulho. Além disso, os místicos 
reivindicavam que o caminho para a salvação consiste simplesmente em se



entregar ao amor de Deus, e Lutero achou que sua mais profunda reação 
diante do santíssimo, que requeria dele uma santidade que ele não podia 
alcançar, não era de amor, mas de ódio.

Foi nesta conjuntura que Staupitz decidiu que Lutero devia estudar, tor
nar-se um doutor e ensinar na universidade de Wittenberg. Além disso, ele 
devia assumir responsabilidades pastorais. É impossível saber as razões por 
detrás da decisão de Staupitz. Talvez, ele estivesse seguindo o exemplo de 
Jerônimo, que decidira estudar hebraico e traduzir a Bíblia, quando achou 
que seus sonhos impuros o haviam seguido ao seu retiro monástico em 
Belém. Talvez, ele sentisse que se Lutero fosse compelido a focar sua aten
ção nas dúvidas e necessidades dos outros, suas próprias dúvidas e necessi
dades retrocederiam para um plano secundário. De qualquer forma, o efeito 
prátíco desta decisão foi dirigir Lutero para o estudo da Escritura, onde ele 
finalmente encontraria uma resposta para suas dúvidas.

Seguindo as indicações de Staupitz, Lutero se dedicou completamente 
ao estudo da Bíblia. Ele começou ensinando acerca dos Salmos em 1513 e, 
em 1517, também tinha ensinado acerca das epístolas aos Romanos e aos 
Gálatas.

Nesse tempo, embora seu rompimento com a igreja estabelecida estivesse 
apenas prestes a começar, sua teologia já tomara sua forma básica perma
nente. Daí em diante, seus estudos teológicos posteriores seriam esclareci
mentos adicionais e aplicações do que ele descobrira durante esses primei
ros anos de pesquisa bíblica. Portanto, nós devemos parar e tentar esboçar 
as linhas principais do seu recém-descoberto entendimento de Deus e do 
relacionamento de Deus com a humanidade.

Enunciado brevemente, o problema de Lutero era sobre a relação entre o 
pecado e a graça, ou entre a justiça e o amor. Como Deus, o santíssimo, o 
justíssimo, poderia ser apaziguado por um homem como Lutero, que se 
reconhecia um pecador injusto e impuro? Seus estudos dos Salmos lhe de
ram os primeiros vislumbres de esperança de que uma resposta poderia ser 
encontrada.^ Como a maioria dos exegetas de seu tempo, ele interpretou os 
Salmos cristologicamente. Neles, Cristo falou e se fez manifesto. Assim, 
quando ele chegou ao Salmo 22, que o próprio Cristo começara a recitar da 
cruz: “Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste?”, Lutero descobriu

 ̂Isso obviamente se refere ao seu estudo formal de Salmos para suas aulas. Como um monge, Lutero 
seguia a antiga tradição de recitar os salmos regularmente e, portanto, conhecia a maioria deles de cor.



que o próprio Cristo estivera sujeito às agonias da desolação que ele so
freu. O próprio Cristo fora desamparado como o pecador mais abominá
vel. Isso ele fez por causa de Lutero. Ele não era somente o justo juiz; ele 
também se dispusera a sentar com o acusado. De alguma forma, o Deus 
justo, que Lutero se sentia compelido a odiar, era também o Deus amoro
so, que em Cristo fora totalmente abandonado por causa de Lutero. De 
algum modo misterioso, justiça e amor são unidos. Esse foi o começo da 
teologia luterana.

A grande descoberta, entretanto, veio algum tempo mais tarde, quando 
Lutero estava estudando a Epístola aos Romanos. Anos mais tarde, ele con
taria sua experiência como segue:

Eu fora, de fato, cativado cora um ardor extraordinário por entender 
Paulo na Epístola aos Romanos. Mas até então, não foi o sangue frio 
sobre o coração, mas uma simples palavra no Capítulo 1: “visto que a 
justiça de Deus se revela” , que ficou em meu caminho. Pois eu odiava 
a palavra “justiça de Deus” , que de acordo com o uso e costume de 
todos os mestres eu fora ensinado a entender filosoficamente com 
respeito à justiça formal ou ativa, como eles a chamam, com a qual 
Deus é justo e pune o pecador injusto.

Embora vivesse como um monge sem reprovação, eu sentia que era 
um  pecador diante de Deus, com um a consciência extrem am ente 
perturbada. Eu não podia acreditar que ele estava aplacado por minha 
penitência. Eu não amava, sim, eu odiava o Deus justo  que pune 
pecadores, e secretamente, se não de forma blasfema, certamente com 
grande murmuração, eu estava com raiva de Deus...

Afinal, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, eu atentei 
para o contexto das palavras; “visto que a justiça de Deus se revela, 
como está escrito, ‘o justo viverá por fé” ’. Lá eu comecei a entender 
que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um a dádiva 
de Deus, a saber, pela fé. E este é o significado; a justiça de Deus é 
revelada pelo evangelho, a saber, a justiça passiva com a qual o Deus 
m isericordioso nos justifica pela fé... Aqui, eu senti que nasci total
m ente de novo e entrei no próprio paraíso através de portões abertos.
Lá, uma face totalmente nova de toda a Escritura se mostrou a mim.^

Prefácio aos Escritos Latins (LW, 34:336-337). Deveria ser notado que, embora essa passagem 
seja freqüentemente citada como uma descrição do que estava ocorrendo na mente de Lutero naqueles 
anos iniciais, o próprio Lutero a coloca numa data posterior. Ver Spitz, The Protestant..., p.65.



Lutero não era alguém que conservaria essa descoberta para si mesmo. 
Sua importância era muito grande e ele não podia escondê-la sob um tonel. 
Logo, ele havia convencido a maioria de seus colegas em Wittenberg. Mas 
sua descoberta tinha de ser difundida mais adiante. Com esse objetivo, Lutero 
escreveu 97 teses, para serem defendidas ostensivamente por um estudante 
em Wittenberg, em um dos exercícios usualmente requeridos dos candida
tos para a obtenção do seu grau de bacharel; mas ele também as imprimiu, 
e se ofereceu para defendê-las contra qualquer oponente. Nessas teses, Lutero 
desenvolveu seu profundo senso dos efeitos abrangentes da pecaminosi
dade humana. “O ser humano sendo uma árvore má, pode apenas desejar 
fazer o mal.”'* “Deve-se conceder que a vontade não é livre para se esfor
çar na direção de qualquer coisa que seja declarada boa.”  ̂ Isso está inti
mamente relacionado com a própria experiência de Lutero de não permi
tir a Deus libertá-lo de sua escravidão: “O ser humano é, por natureza, 
incapaz de querer que Deus seja Deus. De fato, ele próprio quer ser Deus, 
e não quer que Deus seja Deus”.® Isso, em contrapartida, leva à primazia 
da graça: “Da parte do homem, entretanto, nada precede a graça, exceto a 
vontade doentia e até a rebelião contra a graça” .̂  Não se pode, nem mes
mo, remover os obstáculos que permanecem no caminho da graça, e a 
virtude moral não pode ser considerada nesse aspecto, pois “não existe 
virtude moral sem orgulho ou tristeza, isto é, sem pecado”.* A razão para 
isto é que “toda obra da lei sem a graça de Deus aparenta ser boa exterior
mente, mas interiormente é pecado”.® Em resumo, “nós não nos tornamos 
justos fazendo ações justas, mas, tendo sido feitos justos, nós fazemos 
ações justas” ."̂

Embora nesse tempo Lutero se considerasse como um bom católico e 
um verdadeiro filho da igreja organizada,” ele esperava criar um debate 
que atrairia a atenção para sua descoberta. Nisso, entretanto, ele falhou. 
“Este talvez tenha sido o mais cuidadosamente planejado ato de desafio

“* Controvérsia contra a Teologia Escolástica, tese 4 {LW, 31;9).
^Ibid., 10 (LH ,̂ 31:10).
 ̂Ibid., 7.

U b id .,30  (LW, 31:11).
® Ibid., 38.
 ̂Ibid., 16 (LW,31:14).
'“ /W d.,40 (LW, 31:12).
'' De fato, na conclusão de suas teses {LW 31:] 6), ele diz: “Nós cremos que não dissemos nada que 

não esteja em concordância com a Igreja Católica e com os ensinos da Igreja”.



público na carreira de Lutero, e parece ter falhado completamente. Aqui, 
certamente, pode ter sido o violento ataque inicial de uma grande contro
vérsia... Mas nada aconteceu... Não foi a primeira, nem a última vez que 
Lutero descobriu seus melhores planos chegarem a nada, enquanto que con
seqüências imensas e não planejadas chegaram quando menos esperadas.” '̂  

Estas “conseqüências imensas e não planejadas” vieram em conexão com 
a questão das indulgências. A peregrinação de Lutero a Roma e seu desen
volvimento teológico posterior o convenceram que a confiança em méritos e 
relíquias dos santos era em vão. Ele achara tal confiança mais um obstáculo 
do que uma ajuda na sua peregrinação espiritual. Em Wittenberg, Frederico, 
o Sábio, coletara um vasto número de relíquias, e estas deveriam garantir 
libertação do purgatório àqueles que as viram e fizeram as contribuições 
apropriadas. Muito antes do irromper da Reforma, Lutero pregara contra 
essas práticas, e incorrera no desagrado de Frederico, que contava com a 
renda derivada das contribuições dos fiéis. De fato, desde que parte dessa 
renda era usada pela universidade, o próprio Lutero indiretamente recebeu 
parte dos benefícios. Frederico, entretanto, não silenciaria Lutero simples
mente porque o monge o desagradara ou ferira sua renda. Assim, Lutero 
continuou suas funções pastorais apesar da sua discordância com o seu prín
cipe sobre este assunto. Esse era o estado de coisas quando a questão das 
indulgências foi trazida ao cenário por uma proclamação de Leão X, con
cedendo a Alberto de Brandenburg o direito de vender uma nova indul
gência em seus territórios. Lutero não sabia disso nesse tempo, mas diver
sas pessoas em altas posições haviam estado envolvidas nas negociações 
que levaram a esta proclamação, e as somas envolvidas eram considerá
veis. Ostensivamente, entretanto, o propósito dessa nova venda de indul
gências era a necessidade de completar a basílica de São Pedro, em Roma, 
onde o trabalho parara por algum tempo por falta de fundos. Frederico, o 
Sábio, não permitiu aos vendedores entrar em seus territórios, pois eles 
competiriam com a indulgência que estava disponível na igreja de 
Wittenberg. Mas alguns dos paroquianos de Lutero atravessaram a fronteira 
para comprar a nova indulgência e, após retornarem, reportaram a Lutero 
que os vendedores estavam fazendo reivindicações ultrajantes a respeito da 
eficácia da sua mercadoria.

G. Rupp, L uther’s Progress to the Diet o f Worms, reimpressão (Nova York: Harper, 1964), 
pp.46,47.



Foi então que Lutero compôs suas famosas 95 teses, cujo título verdadei
ro é Controvérsia sobre o Poder e a Eficácia das Indulgências. Ele as 
compôs em latim, pois o que ele estava procurando não era uma comoção, 
mas, ao contrário, uma disputa acadêmica com intelectuais, em que ele 
esperava provar que suas teses estavam corretas. Isso não era nada novo. 
O próprio Lutero propusera anteriormente outras teses que ele esperava 
que causariam um furor e nada acontecera. Agora, quando ele esperava 
que nada acontecesse, ele criou um furor.

As teses, tendo sido escritas com um único problema em mente, não 
eram uma exposição completa das principais doutrinas como a Controvér
sia contra a Teologia Escolástica resumida acima. Em geral, o ataque não é 
dirigido contra o papa, mas, ao contrário, contra os pregadores de indulgên
cias. As reivindicações desses pregadores são prejudiciais para o papa, pois 
elas fazem os leigos levantarem questões tais como por que o papa, se ele 
tem poder sobre o purgatório, não liberta todas as almas de lá, simplesmen
te por amor, ao invés de esperar até que ele receba “dinheiro miserável com 
o qual construir uma igreja” .*̂  De um modo similar, colocando suas pala
vras na boca “dos leigos”, Lutero expressa os sentimentos daqueles que 
sentiram que, mais uma vez, a Alemanha estava sendo espoliada por Roma. 
Assim, ele sutenta que “o leigo” pode perguntar: “Por que o papa, cuja 
riqueza é hoje maior do que a riqueza do mais rico Crassus, não constrói 
esta basílica de S. Pedro com seu próprio dinheiro, ao invés de fazê-lo com 
o dinheiro de crentes pobres?” '"* Mas, apesar disto, Lutero sentiu que seu 
despretensioso ataque anterior contra a teologia escolástica a atingiu muito 
mais profundamente, e deveria ter criado uma agitação maior do que essas 
teses sobre o assunto das indulgências.

O que Lutero não compreendeu quando anunciou suas teses foi que ele 
estava pisando em alguns dedos poderosos, e que ele estava incitando des
contentamentos que estavam esperando por um longo tempo para serem 
expressos. Sem o seu conhecimento, as 95 teses, originalmente escritas em 
Latim como um documento acadêmico, foram traduzidas para o alemão, 
impressas e amplamente distribuídas por todo o país. O papa Leão X, um 
dos homens mais indignos a ocupar o pontificado de Pedro em todos os 
tempos, não foi capaz de entender as profundas questões espirituais envol-
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vidas na controvérsia; e nem se importou em entendê-las. Ele simplesmen
te viu o monge alemão como um obstáculo para os seus planos, e comissionou 
o general dos agostinianos para silenciá-lo. Nisso, entretanto, ele não foi 
bem sucedido, pois o capítulo da Alemanha aparentemente não tomou ne
nhuma ação contra Lutero. Ao contrário, decidiu-se que um debate aconte
ceria em Heidelberg entre Lutero e o teólogo conservador Leonardo Baier, 
e que Lutero completaria a obra Explanações das Noventa e Cinco Teses na 
qual ele estivera trabalhando. Nós teremos ocasião de nos referirmos à con
trovérsia de Heidelberg, quando considerarmos o entendimento de Lutero 
acerca da tarefa do teólogo. E suficiente por ora, afirmar que, embora Lutero 
tenha sido incapaz de convencer seus oponentes, um número de teólogos 
mais jovens foi conquistado por meio desse debate. Em sua obra Explana
ções, entretanto, Lutero mostra a luta interior pela qual ele estava passando, 
tentando se apegar à tradicional doutrina sobre a autoridade papal e o poder 
das chaves, enquanto, por outro lado, descobrindo que o papado, como exis
tente na prática, dificilmente era conciliável com o evangelho.

Eu não posso negar que tudo o que o papa faz deve ser suportado, mas 
me entristece que eu não possa provar que o que ele faz é o melhor. 
Embora, se eu fosse discutir a intenção do papa, sem me envolver 
com sua prestação de serviço mercenária, eu diria, brevemente e com 
confiança, que se deve assumir o melhor sobre ele. A igreja necessita 
de um a reforma, que não é o trabalho de um homem, a saber, o papa, 
ou de muitos homens, a saber, os cardeais, o que o mais recente con
cílio demonstrou, mas é o trabalho de todo o mundo, de fato, é traba
lho de Deus somente. Entretanto, somente Deus, que criou o tempo, 
sabe o tempo para esta reforma. Nesse meio tempo, não podemos 
negar tais erros manifestos. O poder das chaves é abusado e escravi
zado pela cobiça e ambição.'^

Lutero esperava que sua obra Explanações, enviada ao papa com um 
humilde pedido de desculpas, seria o fim da questão. Ele não sabia que, por 
esse tempo. Leão e sua cúria decidira condená-lo e excomungá-lo. Essa 
ação, entretanto, foi adiada por causa de circunstâncias políticas. Era ne
cessário eleger um imperador para suceder Maximihano. O candidato mais 
provável era o Rei Carlos I, da Espanha -  que mais tarde tomou o nome de
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Carlos V -  mas sua eleição seria desastrosa para a política de Leão, pois 
Carlos, então, o manteria em um cinturão formado pela Espanha e Alema
nha a Oeste e Norte, e Nápoles e Sicília ao Sul. Frederico, o Sábio, era um 
dos eleitores imperiais, e era até mesmo um provável candidato comprome
tido com a dignidade real. Portanto, o papa se sentiu compelido a conceder 
alguma consideração a Lutero, para quem Frederico exigiu um julgamen
to justo. Uma série de negociações se seguiu, com o renomado acadêmico 
cardeal Cajetano -  que nós discutiremos em outro capítulo -  como o prin
cipal representante do papa. Mas estas negociações chegaram a um fra
casso, na medida em que os participantes de ambos os lados se tornaram 
cada vez mais conscientes de que o que se colocava entre eles, mais do 
que a questão concreta das indulgências, eram duas concepções muito 
diferentes da fé cristã.

Enquanto os anos passavam, e ele desdobrava as implicações de sua po
sição teológica básica, Lutero queimou mais e mais pontes atrás dele. Em 
1519, em um debate em Leipzig, com João Eck von Ingolstadt, Lutero foi 
levado pelo ardiloso Eck a declarar que a autoridade da Bíblia é superior à 
do papa e dos concílios, e que os últimos tinham errado. Eck o acusou de 
ser um seguidor de Hus. Embora surpreso na época, Lutero logo veio a 
reconhecer que, em muitos pontos, ele concordava com João Hus. Em 1520, 
ele escreveu três tratados importantes: A Liberdade de um Cristão, Discur
so à Nobreza Germânica, O Cativeiro Babilónico da Igreja. O primeiro, ele 
endereçou ao papa, junto com uma carta conciliatória na qual ele reivindi
cava que Leão era como “um cordeiro no meio dos lobos”, ou “Daniel entre 
os leões”. Com um espírito conciliador, e em nome da liberdade cristã, ele 
expôs seu entendimento básico da vida cristã. Os outros dois tratados, en
tretanto, 0 levaram ainda para mais distante da igreja romana. O tratado 
D iscurso à Nobreza Germânica negou a autoridade do papa sobre 
governantes seculares e sobre a Escritura, e reivindicou que era o poder 
secular, e não o papa, que deveria agora convocar um concilio para a refor
ma da igreja. Ele deixou muito claro, entretanto, que não estava apelando 
para o poder armado, pois a reforma necessária não viria por tais meios. 
Mas o que tornou o tratado significativo foi que nele Lutero esclareceu 
muitas das reclamações alemãs contra Roma, e assim, o movimento da 
reforma se tornou entrelaçado com o sentimento nacionalista alemão. Na 
obra O Cativeiro Babilónico da Igreja, ele atacou o sistema sacramental 
da igreja. De acordo com esse tratado, existem apenas três sacramentos: 
o batismo, a eucaristia e a penitência. Ele negou a transubstanciação e o



sacrifício da missa. Ele também insistiu no sacerdócio de todos os crentes, 
que ele já defendera na obra Discurso à Nobreza Germânica. Com esse 
ataque ao sistema sacramental, tornou-se aparente mesmo aos mais desa
paixonados -  Erasmo entre eles -  que a ruptura era inevitável. Mas isso 
teve uma pequena conseqüência, pois exatamente quando Lutero estava se 
preparando para publicar seu tratado, João Eck chegou com a bula papal de 
excomunhão.

“Levanta-te, ó Senhor, e julga tua própria causa... pois raposas têm se 
levantado procurando destruir a vinha.” '® Assim, começou a bula pela qual, 
após clamar pelo Senhor, Pedro, Paulo e toda a igreja. Leão relatou os erros 
de Martinho Lutero, condenou-os e excomungou seu autor e seus seguido
res. A bula terminou com um apelo a Lutero, prometendo que, se ele desis
tisse, seria recebido com “amor paternal”. A proclamação oficial da bula 
foi acompanhada em Roma com a queima dos livros de Lutero e cerimônias 
similares aconteceram em várias partes da Alemanha e Holanda, enquanto 
a bula era proclamada em cada cidade nova. A isso Lutero respondeu, reu
nindo seus estudantes fora dos portões da cidade, em Wittenberg, e quei
mando cópias da lei canônica, dos decretos e de diversos trabalhos da teo
logia escolástica. A esses, ele então acrescentou uma cópia da própria bula. 
Tecnicamente, ele ainda não era um herético obstinado, pois a bula não fora 
proclamada na Saxônia; mas para todos os propósitos práticos, e no que 
concernia às autoridades eclesiásticas, a sorte fora lançada. Lutero era um 
herético, e aqueles que escolheram segui-lo, escolheram a rota da excomu
nhão e possível perigo físico.

Agora, restava a ação do Estado. Isso aconteceu na Dieta de Worms, em 
1521. Carlos -  naquela altura Santo Imperador Romano -  hesitara em con
vidar Lutero para a Dieta, mas Frederico, o Sábio, e outros insistiram que 
Lutero merecia uma audiência justa. O próprio Lutero foi a Worms conven
cido de que ele estava indo para o que bem poderia ser sua morte, e que ele 
escaparia desse fim apenas se Deus decidisse poupá-lo. Os eventos em 
Worms são bem conhecidos. Com palavras memoráveis e dramáticas, Lutero 
recusou-se a desistir. Após alguma hesitação, a Dieta decidiu banir Lutero e 
proibir a qualquer um oferecer-lhe acolhida. A partir daquele momento, do 
ponto de vista do Estado, bem como da igreja, Lutero e seus seguidores não

Bula Exsurge Domine, em C. J. Barry, org., Readings Church History (Westminster, Md.; Newman 
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eram mais parte da única igreja verdadeira, mas um bando de heréticos 
lutando por suas vidas e tentando levar outros para o seu grupo.

Os eventos subseqüentes pouco contribuíram para moldar a teologia de 
Lutero.*’̂ A perspectiva básica dessa teologia fora determinada enquanto 
ele ainda era um virtualmente desconhecido professor universitário. Essa 
perspectiva se desdobrara em radical oposição à teologia tradicional nos 
anos entre 1517 e 1521. Em 1521, a teologia de Lutero estava plenamente 
desenvolvida. Os tratados que se seguiram constituíram parte da sua teolo
gia já madura e, portanto, não é necessário, para o nosso propósito aqui, 
contar o resto de sua vida. Ao contrário, nós devemos agora nos voltar para 
algumas das mais importantes características de sua teologia.

A tarefa do teólogo

No começo de 1518, na obra Controvérsia de Heidelberg, Lutero apre
sentou o que se tornou um programa inteiro para uma abordagem da teolo
gia. Ele propôs esse programa colocando em oposição dois tipos de teolo
gia: uma “teologia da glória” e uma “teologia da cruz”. Esses dois diferem 
em seu tema, pois um está preocupado primariamente com Deus em glória, 
enquanto que o outro vê Deus como oculto em sofrimento.

Um a teologia da glória denomina o mal, bem  e o bem, mal. Uma 
teologia da cruz denomina a coisa como ela é efetivamente.

Isso está claro: Aquele que não conhece a Cristo, não conhece o 
Deus oculto em sofrimento. Portanto, ele prefere obras ao invés de 
sofrimento, glória à cruz, força à fraqueza, sabedoria à tolice e, em 
geral, bem  ao mal. Essas são as pessoas a quem o apóstolo chama de 
“inimigos da cruz de Cristo” (Fp 3.18), pois eles odeiam a cruz e o 
sofrimento, e amam as obras e a sua glória. Assim, eles chamam o 
bem  da cruz, mal e o mal de uma ação, bem. Deus pode ser encontra-

17’ Isso não significa dizer, entretanto, que Lutero não descobriu implicações posteriores de suas 
descobertas teológicas anteriores. Um exemplo importante de tal desenvolvimento é sua atitude em 
relação ao casamento. Seu entendimento da jusdficação pela fé o levou a rejeitar a distinção entre 
mandamentos e conselhos sobre a perfeição, nos quais a vida monástica estava baseada. Isso, em 
contrapartida, o levou a renunciar o princípio do celibato monástico e clerical. Após seu próprio casa
mento, ele ganhou um entendimento adicional sobre o valor do casamento e sobre a tradicional visão 
negativa sobre a mulher. Ver J. D. Douglass, “Women in the Continental Reformation”, em R. R. 
Reuther, org.. Religion and Sexism  (Nova York: Simon and Schuster, 1974), pp.292-318.



do apenas no sofrimento e na cruz, como já  foi dito. Portanto, os 
amigos da cruz dizem que a cruz é boa e obras são más, pois por meio 
da cruz as obras são destronadas e o velho Adão, que é especialmente 
edificado por obras, é crucificado. É impossível para um a pessoa não 
se vangloriar por suas boas obras a não ser que ela seja primeiro esva
ziada e destruída por sofrimento e mal, até ela saber que é sem valor e 
que suas obras não são suas, mas de Deus.'®

Estes parágrafos -  e seu contexto geral na obra Controvérsia de Heildelberg -  
são de grande significado, pois neles Lutero está respondendo às questões 
que são de importância central e primária em toda teologia, a saber: O que 
é teologia? Qual é a tarefa do teólogo? Quais são os dados com os quais o 
teólogo trabalha? É evidente que da resposta que os teólogos dão a estas 
questões depende muito do que será sua teologia.

Nestes parágrafos, Lutero está argumentando que existe uma teologia da 
glória e uma teologia da cruz.'® Uma teologia da glória tenta ver a Deus 
como manifesto em obras. Uma teologia da cruz crê que Deus pode ser 
corretamente mencionado e adorado apenas como é visto no sofrimento e 
na cruz. Uma teologia da glória é cega e jactanciosa, pois ela reivindica que 
nós, em nosso estado atual de pecado, podemos ver as obras de Deus como 
tais, e Deus nelas. É a teologia à qual Paulo se refere em Romanos: “incul
cando-se por sábios, tornaram-se loucos”. Contra esse típo de teologia per
manece a teologia da cruz, que é a única teologia verdadeira. Ela não rei
vindica descobrir o próprio ser de Deus, mas ao contrário, está satisfeita em 
conhecer Deus na revelação, isto é, no sofrimento e na cruz.

Isto não significa que não exista conhecimento natural de Deus. Pelo 
contrário:

Existe um  duplo conhecimento de Deus: o geral e o particular. Todo 
hom em  tem o conhecimento geral, a saber, que Deus existe, que ele 
criou o céu e a terra, que ele é justo, que ele pune o perverso, etc. Mas 
o que Deus pensa de nós, o que ele quer dar e fazer para nos libertar 
do pecado e da morte e nos salvar -  que é o conhecimento pardcular e 
verdadeiro de Deus -  isso o homem não sabe. Assim pode acontecer 
que a face de alguém me seja familiar, mas eu não o conheça realmen-
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te, porque não sei o que ele tem em sua mente. Assim é que os homens 
conhecem, naturalmente, que existe um Deus, mas eles não sabem o 
que ele quer e o que não quer.^“

O conhecimento geral ou natural de Deus é a razão porque todas as raças 
têm seus deuses. Elas sabem que existe uma divindade acima delas, mas 
não sabem o que esta divindade é. Semelhantemente, os filósofos têm este 
conhecimento natural de Deus, mas este conhecimento não os leva nem um 
pouco mais perto do entendimento da verdadeira natureza de Deus. O mes
mo pode ser dito sobre os padrões éticos que estão inscritos em todos os 
corações; eles mostram que existe um Deus, mas não quem Deus é, ou o 
que Deus deseja de nós.

Num contexto diferente, comentando acerca do evangelho de João, Lutero 
chama esses dois tipos de conhecimento de Deus de conhecimento “legal” 
e “evangélico”. Isso está intimamente relacionado com o tema da lei-evan- 
gelho, ao qual nós retornaremos brevemente. De qualquer forma, Lutero 
declara novamente aqui que existem dois tipos de conhecimento de Deus. 
A razão pode oferecer um “conhecimento legal” de Deus. Os filósofos tive
ram esse conhecimento, e assim também todos os demais, pois está inscrito 
em nossos corações. O outro tipo de conhecimento, “o conhecimento evan
gélico”, “não cresce no nosso jardim e a natureza não conhece absoluta
mente nada sobre isso”.-* Mudando as metáforas, Lutero reivindica que 
existem dois tipos de conhecimento de Deus disponibilizados, a saber, de 
“direita” e de “esquerda”. O último nós podemos obter por meio das habili
dades que Deus nos deu. O anterior, que é o conhecimento próprio de Deus, 
deve vir de cima.

Esta é a primeira razão porque Lutero rejeita a teologia da glória; ela 
trata com o conhecimento “geral” ou de “esquerda” de Deus; ela não reco
nhece a grande diferença entre este e o conhecimento próprio de Deus; ela 
tenta obter o conhecimento próprio de Deus por meio dos mesmos métodos 
de alguém que usa uma escada para alcançar um pombo no telhado.

A segunda razão porque Lutero se sente compelido a rejeitar a teologia 
da glória é que ela tenta ver a Deus face a face, esquecendo-se de que “ne
nhum homem verá a Deus e viverá”. “O povo de Israel não tinha um Deus 
que fosse visto ‘absolutamente’, para usar a expressão e o modo que mon-
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ges inexperientes se elevam ao céu com suas especulações e pensam a ecerca 
de Deus como ele é em si mesmo. Qualquer pessoa que não quer morrer, 
deveria fugir desse Deus absoluto, porque a natureza humana e o Deus abso
luto -  por questão didática nós usamos esse termo familiar -  são os inimigos 
mais ferrenhos. A fraqueza humana não pode deixar de ser esmagada por tal 
majestade, como a Escritura nos recorda repetidamente.”^̂

O Deus da Bíblia é sempre revelado em obscuridade;’  ̂o Deus absoluto 
é conhecido por nós apenas no concreto, que Deus escolheu como um meio 
de revelação. Em diversos contextos, Lutero afirma que a diferença entre o 
Deus ristão e o dos turcos é que esses são forçados a falar de Deus em 
termos vagos, pois eles não conhecem Deus em obscuridade, que é a reve
lação verdadeira. “Mas aqueles que querem alcançar a Deus independente 
destas coberturas esforçam-se para subir ao céu sem escadas (isto é, sem a 
Palavra).

É por causa disso que o texto Controvérsia de Heidelberg, citado acima, 
enfatiza tanto “Deus oculto em sofrimento”. Somente assim Deus pode ser 
verdadeiramente conhecido -  isto é, conhecido com um “conhecimento 
evangélico”.

O que Lutero rejeita ao negar o título de verdadeira teologia à “teologia 
da glória” é tanto o moralismo quanto o racionalismo. Walter von Loewe- 
nich, ao comentar a respeito desse texto, mostra que existe uma certa ambi
güidade nele, e argumenta que tal ambigüidade não é inteiramente sem inten
ção. Quais são as “obras” pelas quais Deus não é propriamente conhecido? 
Na maior parte desse texto, elas parecem ser toda a criação, mas então, em 
algumas ocasiões, elas podem ser obras pelas quais seres humanos tentam 
agradar a Deus. Lutero rejeita “obras” nesses dois sentidos e von Loewe- 
nich reivindica que existe nessa dupla rejeição a superação da ambigüida
de, em um sentido profundo, pois nos dois pólos da ambigüidade Lutero 
está rejeitando uma coisa em duas manifestações paralelas. Ao rejeitar obras 
humanas como válidas para salvação, Lutero rejeita o moralismo. Ao rejei
tar a obra de Deus como um meio de conhecer o Divino, ele rejeita o racio
nalismo. A Ética e a Teoria do Conhecimento não existem simplesmente
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lado a lado, sem nenhum relacionamento em absoluto, mas elas se 
complementam com esse anelo por comunhão direta com o Deus absoluto, 
o que constitui a teologia da glória. Numa ambigüidade similar, que é uma 
reprodução da anterior, Lutero usa o termo “cruz” para se referir tanto à 
cruz de Cristo quanto àquela do cristão, e isto, por outro lado, mostra que a 
teologia da cruz tem a ver não apenas com o conteúdo dessa teologia, mas 
também com a maneira e a perspectiva a partir da qual é feita.

Como resultado desse entendimento da tarefa e método da teologia, os 
pontos de vista de Lutero sobre o relacionamento entre Teologia e Filosofia 
foram bem diferentes daqueles dos escolásticos.^^ Ele não podia aceitar a 
perspectiva tomista, de acordo com a qual a fé acrescenta certas coisas ao 
conhecimento natural de Deus que a razão, por si mesma, jamais poderia 
ter descoberto. Essa perspectiva não dá suficiente importância ao fato de 
que todo conhecimento natural de Deus é “lei” e, portanto, não se superpõe 
ao conhecimento de Deus revelado no evangelho. De forma a refutar estas 
perspectivas, Lutero na ocasião usou a crítica que o Escolasticismo posterior 
fizera a elas. Mas ele não podia aceitar nem mesmo o ponto de vista dos 
escolásticos posteriores, pois o que eles de fato estavam fazendo era sim
plesmente solapar o princípio tomista sem rejeitá-lo completamente. Lutero, 
por outro lado, viu uma oposição radical entre a teologia da glória -  que 
incluía tanto o Tomismo quanto o Nominalismo -  e a teologia da cruz. A 
filosofia como uma introdução à Teologia devia ser rejeitada, não apenas 
porque a razão era fraca, mas porque está procurando por um Deus “absolu
to” ou “nu”, que é muito diferente do Deus “oculto” da Escritura.

Como existe um duplo conhecimento de Deus, há também um duplo uso 
da razão. Lutero pode se referir a ele como uma “prostituta”, e então, nova
mente, como “uma ferramenta muito útil”. Esta aparente contradição é fa
cilmente resolvida na medida em que se tem em mente que, para Lutero, a 
razão, bem como qualquer outra capacidade humana, carrega a marca da 
queda, e pode apenas servir sua função apropriada quando redimida. A ra
zão é capaz de nos ajudar em nossa vida horizontal; ela pode nos ajudar a 
pôr em ordem a sociedade; pode nos conduzir a invenções úteis como a
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imprensa escrita; ela é um dos nossos meios para achar sustento no mundo. 
“E é certamente verdade que a razão, entre todas as coisas, é a mais impor
tante e a mais elevada e, em comparação com outras coisas dessa vida, é a 
melhor e algo divino. E a inventora e mentora de todas as artes, remédios, 
leis, e de qualquer sabedoria, poder, virtude e glória que os homens possuam 
nessa vida. Em virtude desse fato, ela deve ser chamada a diferença essencial 
pela qual o ser humano é distinguido dos animais e de outras coisas.

Mesmo após o pecado, a razão deve ser respeitada como “a mais bela e 
mais excelente de todas as criações”. E ainda, isso não a livra da maldição 
de todas as coisas decaídas, pois ela “permanece debaixo do poder do dia
bo”.̂ ’ Quando se trata do conhecimento “próprio” e “evangélico” de Deus, 
a razão toma o partido da carne contra o espírito, das obras contra a fé, da 
lei contra o evangelho. “E competência apenas de Deus, conceder fé con
trária à natureza e capacidade para crer contrária à razão.

Embora o conhecimento de Deus que a razão por si mesma pode obter 
seja “conhecimento legal”, e a razão seja assim intimamente associada com 
a lei, isto não significa que a razão por si mesma possa tomar o lugar da lei. 
Isso é assim, porque a razão natural, pertencente à carne, está sempre pro
curando desculpar-se, e desse modo não pode ouvir a palavra de condena
ção que Deus pronuncia na lei. Por nós mesmos, não conhecemos o mal que 
existe mesmo nas nossas virtudes. A razão jamais pode afirmar isso, porque 
ela é parte de nós e serve aos nossos desejos.

Portanto, é somente a lei que mostra que essas [virtudes] são más -  
certamente não em si mesmas, pois elas são dons de Deus, mas por 
causa daquela raiz do pecado, profundamente oculta, que é a razão 
dos homens se satisfazerem, confiarem, e se gloriarem nessas coisas 
que não são consideradas como sendo más...

Em  meio a tanta sabedoria, bondade, justiça e religiosidade, eles 
não desejam  ser maus, nem podem reconhecer que eles o são, porque 
eles não ouvem  atentamente. Você percebe, portanto, quão incom pa
ravelm ente a lei transcende a razão natural, e quão insondável é o 
pecado a partir do qual ela nos dá o conhecimento,^®

“  Controvérsia Acerca do Homem, teses 4-6 {LW, 34:137). 
Ib id , tese 24 {LW, 34:138-39).
Controvérsia Acerca da Justificação, arg. 5 {LW, 34:160). 
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É por isto que Lutero faz pouco uso da Filosofia dentro da esfera da 
Teologia. “De fato, ninguém pode tornar-se um teólogo, a menos que ele 
rejeite Aristóteles.” *̂’ A verdade filosófica está para a verdade teológica, 
assim como a lei está para o evangelho, ou como a justiça humana está para 
a justiça divina. Em coisas exteriores, a lei e a razão governam. Mas o jul
gamento que é verdadeiro para nós não é verdadeiro para Deus, pois Deus 
julga diferentemente. O assunto tanto da Teologia quanto da Filosofia é o 
mesmo, e isso significa que, para Lutero, há uma relação entre estas duas 
disciplinas. Mas esta relação não é de simples continuidade. Ao contrário, é 
a relação que existe entre o conhecimento geral, ou legal, e o conhecimento 
próprio, ou evangélico, de Deus. Ambos dizem respeito a Deus; mas eles 
vêem diferentemente, e um não pode simplesmente levar ao outro.

A avaliação de Lutero sobre o misticismo também é esclarecedora. Du
rante sua peregrinação espiritual, os místicos alemães o haviam provido 
com uma certa medida de alívio temporário, e ele experimentara algumas 
das alegrias que eles descreviam. Lutero sempre sentiu grande respeito por 
eles. Mas ele também estava profundamente consciente do que ele conside
rava as deficiências do misticismo.^' Em algumas circunstâncias, sua críti
ca do misticismo é tal que ele falha em fazer justiça ao mesmo. Lutero 
concordou com os místicos que a humildade era a única atitude possível 
diante da divindade. Sua razão para a humildade, entretanto, não é simples
mente o enorme contraste entre o divino e o humano, entre o criador e sua 
criatura, mas, ao contrário, a auto-negação de Deus em Cristo. A humildade 
de Lutero perante Deus não é simplesmente aquela de um ser menor diante 
do Altíssimo, mas a humildade de um pecador diante do único amoroso san
to. Embora ele tivesse mais simpatia pelos místicos alemães do que pela teo
logia escolástica, Lutero sentiu que “a teologia negativa” do místico ainda era 
uma forma de “teologia da glória”, e não uma “teologia da cruz”. A teolo
gia mística tem uma noção de sofrimento e de humilhação; mas as deriva 
não do crucificado, mas de seu próprio conceito do Deus Absoluto. A ênfa
se dos místicos na experiência ganhou a simpatia de Lutero, que insistiu 
que 0 que é importante não é conhecer a Deus, mas que Deus seja “favorá-

Controvérsia contra a Teologia Escolástica, tese 44 {LW, 31:12).
Um resumo excelente da posição de Lutero em face dos místicos alemães pode ser achado em 
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Ockamismus und der deutschen Mystik (Berlim: Walter de Gruyter, 1931).



vel a mim”. Além do mais, ele não podia aceitar totalmente nem mesmo essa 
ênfase, pois o conceito místico de experiência não era diretamente relacio
nado com Deus como oculto na cruz. O ponto de partida da teologia não é 
nem a razão nem a experiência, mas a própria ação e Palavra de Deus.

A Palavra de Deus

A Palavra de Deus é o ponto de partida da Teologia. Por Palavra de 
Deus, Lutero entende não só as Escrituras, mas muito mais. A Palavra é a 
eterna Segunda Pessoa da Trindade que existia em Deus desde toda a eter
nidade; a Palavra é o poder de Deus, manifesto na criação de todas as coi
sas; a Palavra é o Deus encarnado; a Palavra é a Escritura, que testemunha 
dela; a Palavra é a proclamação por meio da qual a Palavra na Escritura é 
efetivamente ouvida pelos crentes. Embora o termo “Palavra” obviamente 
seja usado aqui em vários sentidos, existe um relacionamento íntimo e im
portante entre essas diferentes formas da Palavra de Deus.

Voltemos primeiramente para a Palavra etema, a Segunda Pessoa da Trin
dade. Numa passagem, que é uma reminiscência de alguns dos antigos teólo
gos gregos, Lutero fala dessa impronunciável Palavra de Deus. Após mostrar 
como nós pensamos palavras dentro de nós mesmos, antes de as expressar
mos, Lutero diz:

Esta m esm a figura pode ser aplicada a Deus. Deus também, em  sua 
m ajestade e natureza, está impregnado com um a Palavra ou um a 
conversação na qual ele se envolve consigo mesmo em sua essência 
divina, e que reflete os pensam entos do seu coração. Essa é tão 
completa, excelente e perfeita quanto o próprio Deus. Ninguém, exceto 
o próprio Deus, vê, ouve, ou com preende esta conversa. É um a 
conversação invisível e incompreensível. Sua Palavra existiu antes que 
todos os anjos e criaturas existissem. Pois, posteriormente, ele trouxe 
todas as criaturas à existência por meio dessa Palavra e conversação.^^

Mas Deus falou. A Palavra foi pronunciada. Esse é o poder por meio do 
qual todas as coisas foram feitas do nada, pois a Palavra de Deus não é 
apenas um ato de auto-revelação, mas é também a ação e o poder de Deus. 
Ao comentar Gênesis 1.3: “Disse Deus: Haja luz”, Lutero escreve: “Essa

Sermões no Evangelho de João, 1 {LW, 22:10).



expressão é, de fato, notável e desconhecida para os leitores de todas as 
outras línguas, que por meio do seu falar, Deus faça algo a partir do nada. E 
assim aqui, pela primeira vez, Moisés menciona os meios e o instrumento 
que Deus usou para fazer seu trabalho, a saber, a Palavra” .̂ ^

Assim, Lutero é perfeitamente ortodoxo quando se trata da doutrina da 
Trindade.^'* Ele tinha palavras muito fortes para aqueles que a negavam, a 
quem ele chamava os “novos arianos”. Mas essa doutrina, que na ordem da 
lógica precede a encarnação, na ordem efetiva do nosso conhecimento é 
somente possível pelo evento de Jesus C ris to .E s se  evento é a Palavra 
suprema de Deus, por meio da qual, toda outra palavra deve ser ouvida e 
entendida.

O valor da Escritura então não é acrescentar à Palavra de Deus em Cris
to, “pois, isto é inquestionável, que todas as Escrituras apontam somente 
para Cristo”.̂ ® Esse é o ponto de partida de Lutero na interpretação da Es
critura, bem como no tratamento de sua autoridade. Voltemo-nos primeira
mente para a questão da autoridade da Escritura.

Como é bem sabido, Lutero reivindicou que a tradição -  especialmente a 
tradição mais recente da Idade Média -  deveria ser rejeitada em favor da 
Escritura. Suas razões para essa reivindicação não tinham nenhuma relação 
com um desejo por inovar. Ao contrário, ao longo de toda a sua carreira, 
Lutero descobriu que seus opositores mais ferrenhos não foram apenas al
guns fiéis católico-romanos, mas também, aqueles do meio Protestante, que 
desejavam se livrar de toda a tradição da igreja. Seu próprio costume era 
rejeitar somente aquelas perspectivas e práticas tradicionais que contraria
vam “o sentido claro da Escritura”. A razão para este procedimento era sua 
convicção de que a tradição havia errado, e que devia ser trazida de volta ao 
verdadeiro significado do evangelho pela autoridade da Escritura, que está 
acima da tradição, da igreja, dos teólogos e do próprio Lutero. Comentando 
a respeito de Gálatas 1.9, ele diz; “Aqui Paulo subordina a si próprio, um 
anjo do céu, docentes da terra, e quaisquer outros mestres à Sagrada Escri-

“  Preleções em Gênesis, 1:3 (LW, 1:16). Cf. Comentário no Salmo 20: “Quando Deus fala uma 
palavra, a coisa expressa pela palavra imediatamente salta para a existência”.

Ver J. Koopmans, Das altkirchliche Dogma in der Reformation (Munique; KaiserVerlag, 1955), 
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tura. Esta rainha deve governar e todos devem obedecer e se sujeitar a ela. 
O papa, Lutero, Agostinho, Paulo, e um anjo do céu -  estes não deveriam 
ser mestres, juizes, ou árbitros, mas somente testemunhas, discípulos e con
fessores da Escritura”.

Contra isto, argumentavam os católico-romanos que a igreja criara a 
Escritura e estabelecera seu cânon, e que isto demonstrava que a igreja 
tinha autoridade sobre a Escritura. A resposta de Lutero a este argumento 
foi que, embora fosse verdade que a igreja estabelecera o cânon, o evange
lho é que estabelecera a igreja, e o que Lutero está defendendo não é apenas 
a primazia da Escritura, mas a primazia do evangelho para a qual a Escritu
ra atesta.^*̂  Na verdade, a própria forma do evangelho é sua proclamação 
viva e oral. Cristo ordenou aos apóstolos, não escrever, mas proclamar. Isto 
foi o que eles fizeram inicialmente. E eles registraram o evangelho por es
crito somente num estágio posterior, como um meio de preservá-lo de 
distorção -  distorção que a tradição havia introduzido. Portanto, a reivindi
cação de que a igreja estabelecera o cânon é verdadeira; mas o evangelho 
estabelecera a igreja e a autoridade da Escritura não está no cânon, mas no 
evangelho.

É por isto que Lutero sentiu-se livre para tomar certas liberdades com o 
cânon da Escritura, embora ainda insistindo na primazia da Escritura sobre 
a tradição. O caso mais comumente conhecido é aquele da Epístola de Tiago 
que sempre lhe causou dificuldades por sua insistência nas obras em oposi
ção à fé. Em seu prefácio àquela epístola, Lutero começa salientado que a 
igreja primitiva não a aceitou como apostólica. Ele próprio está pronto a 
admitir que é um bom livro e uma boa declaração da lei de Deus. Mas ele 
rejeita sua apostolicidade.

Em primeiro lugar, é diretamente contra São Paulo e todo o resto da 
Escritura, em  atribuir justificação às obras....

Em segundo lugar, seu propósito é ensinar os cristãos, mas em todo 
esse longo ensino, a epístola, sequer uma vez, menciona a Paixão, a

”  Preleções em Gálatas, 1535 (LW, 26:57-58).
“  Teses Acerca de Fé e Lei, tese 41 {LW, 34:112): “As Escrituras devem ser entendidas em favor de 
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ressurreição, ou o Espírito de Cristo. Ele [Tiago] menciona Cristo 
diversas vezes; embora, não ensine nada sobre ele, mas somente fala 
de fé genérica em Deus. Agora, é o ofício de um verdadeiro apóstolo 
pregar acerca da paixão e da ressurreição e do ofício de Cristo e lançar 
o fundamento da fé nele... Por outro lado, quem quer que pregue Cristo 
será apostólico, ainda que Judas, Anás, Pilatos, e Herodes o estejam 
fazendo.-"*’

Embora nesse texto, escrito inicialmente para crentes, Lutero insistiu no 
valor da epístola como um livro da lei, dentro do contexto universitário e 
entre seus amigos e estudantes, ele se sentiu à vontade para confessar que 
estava inclinado a excluí-lo do cânon.'*® Sua atitude em relação ao livro do 
Apocalipse era similar. Portanto, Lutero não era um biblicista. Sua autori
dade primária não era o cânon da Bíblia, mas o evangelho que ele encon
trou na Escritura, e este era o critério para a interpretação da mesma.

O modo apropriado para interpretar qualquer texto é colocá-lo sob a luz 
de seu contexto, de forma a descobrir qual é a intenção do seu autor. O 
mesmo é verdade acerca da Escritura, onde todo texto deve ser interpretado 
à luz da mensagem total da Bíblia e de seu autor, o Espírito Santo. Quando 
Lutero afirma que a Bíblia deve ser seu próprio intérprete, ele não quer 
dizer simplesmente que o exegeta deve comparar textos, Ele também en
tende que a mensagem central da Bíblia, o evangelho, é a única chave para 
a interpretação bíblica. Mas o evangelho pode ser entendido e recebido 
somente por meio da intervenção do Espírito e, portanto, a Escritura deve ser 
interpretada com a direção do Espírito.“*' Existe uma palavra exterior e uma 
interior. A primeira é a palavra na Escritura; a segunda é o Espírito Santo. A 
palavra exterior por si mesma pode ser ouvida pelo ouvido, mas não pelo 
coração. Aqui Lutero está lutando contra adversários em duas frentes. De

5‘>LW, 35:396.
O Exame de Licenciatura de Heinrich Schmedenstede, 19 (LW, 34:317): “Essa epístola de Tiago 
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um lado, se posicionam os católico-romanos, que insistem que as Escritu
ras podem ser interpretadas apropriadamente somente por meio da autori
dade da tradição. De outro lado, estão os reformadores radicais, a quem 
Lutero chama de “entusiastas”, que reivindicam que a revelação do Espíri
to vai além daquela encontrada na Escritura. Contra ambos, Lutero afirma 
que a Escritura deve ser interpretada pelo Espírito, mas que o Espírito, sen
do seu autor, não nos ensina outras coisas que não o evangelho, que está na 
Escritura. É isto que Lutero quer dizer quando insiste que o sentido da Bí
blia é claro, mas que nós não somos capazes de entendê-lo pelos nossos 
próprios poderes.

Em  resumo, há dois tipos de clareza na Escritura, assim como há 
tam bém  dois tipos de obscuridade: uma externa, e pertencendo ao 
ministério da Palavra, a outra localizada no entendimento do coração.
Com respeito à clareza interna, nenhum homem percebe um  iota do 
que está nas Escrituras, a menos que ele possua o Espírito de Deus...
Pois o Espírito é necessário para o entendimento da Escritura, tanto 
como um todo quanto em qualquer parte dela. Se, por outro lado, faz- 
se referência à clareza externa, nada em absoluto é deixado obscuro 
ou ambíguo, mas tudo que existe na Escritura foi revelado pela Palavra 
com a luz mais definitiva, e publicado para todo o mundo.“*̂

A questão da clareza da Escritura, e a liberdade que cada um tem para 
interpretá-la tornou-se crucial quando alguns dos “entusiastas”, adotando 
literalmente os mandamentos do Antigo Testamento, começaram a romper 
a ordem social. Lutero então se sentiu compelido a explicar em que sentido 
o Antigo Testamento devia ser considerado autoritativo para os cristãos. 
Isto ele fez numa série de obras, dentre as quais a mais clara e mais sucinta é 
0 sermão Como Cristãos Deveriam Considerar Moisésf^ Aqui Lutero de
clara muito claramente que a Lei de Moisés, que tinha como objetivo ser a 
lei civil dos judeus, não é obrigatória para os cristãos. “Em primeiro lugar, 
eu deixo de lado os mandamentos dados para o povo de Israel. Eles não me 
exortam, nem me obrigam.”"*'* A lei de Moisés era, de fato, a Palavra de

A Escravidão da Vontade {LW, 33:29).
LW, 35:161-174. Ver também P. Althaus, The Theology o f  Martin Luther (Filadélfia: Fortress 
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Deus; mas era a Palavra de Deus para os judeus, e cristãos não são judeus. 
Isso é verdade não somente acerca da lei cerimonial, mas de toda a lei 
mosaica, incluindo os Dez Mandamentos. Moisés é o promulgador da lei 
para os judeus, mas não para nós. Se existem em Moisés leis que devemos 
aceitar, nós não devemos considerá-las como aplicáveis a nós baseados na 
autoridade de Moisés, mas na autoridade da lei natural. De fato, muito do 
que está contido na lei de Moisés, tais como as proibições de roubar, adul
terar e assassinar, é conhecido por todas as pessoas porque está gravado em 
seus corações. Portanto, os cristãos devem obedecer estas leis não baseados 
na autoridade de Moisés, mas na da natureza."*  ̂Então, há algumas leis, tais 
como o dízimo e o ano do jubileu, que podem parecer boas para nós, e seria 
possível desejar que as mesmas fossem aplicadas no império. Mas, nova
mente, o valor dessas leis não consiste no fato de que Moisés as deu, mas, 
ao contrário, em seu intrínseco valor racional. Além disso, os “exemplos de 
fé, de amor e da cruz”,'''’ bem como dos opostos e suas conseqüências, que 
são encontrados em Moisés, devem ser prezados e observados com atenção 
pelos cristãos. No entanto, nada disso deveria ser usado para constranger os 
cristãos a obedecer mandamentos particulares dos judeus, simplesmente 
porque eles são encontrados no Antigo Testamento. “Agora, se alguém con
fronta você com Moisés e os seus mandamentos, e quer constrangê-lo a 
observá-los, responda simplesmente, ‘vá para os judeus com o seu Moisés; 
eu não sou judeu

Por outro lado, Moisés e o Antigo Testamento em geral têm um grande 
valor para o cristão, pois, “eu encontro algo em Moisés que eu não tenho por 
meio da natureza: as promessas e garantias de Deus acerca de Cristo”. I n t e r 
pretado cristologicamente, como apontando para Cristo, o Antigo Testamen
to é de grande importância para os cristãos. De fato, é de tal importância que 
o Novo Testamento não acrescenta nada senão o cumprimento do que fora 
anteriormente prometido, e a revelação do pleno significado da promessa."*®

Cf. R. Nürnberger, “Die Lex Naturae als Problem der vita Christiana bei Luther”, ARG, 37 (1940): 1-12.
“ LW, 35:173.
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A lei e O evangelho

o  principal contraste que Lutero vê na Escritura não é aquele entre os 
dois testamentos, mas o que existe entre a lei e o evangelho.^“ Embora haja 
mais lei do que evangelho no Antigo Testamento, e mais evangelho do que 
lei no Novo, o Antigo Testamento não deve ser simplesmente identificado 
com a lei, nem o Novo com o evangelho. Pelo contrário, o evangelho tam
bém está presente no Antigo Testamento, e a lei ainda pode ser ouvida no 
Novo. De fato, a diferença entre a lei e o evangelho tem a ver com duas 
funções que a Palavra de Deus tem no coração do crente. Assim, a mesma 
Palavra pode ser lei ou evangelho, de acordo com a maneira pela qual ela 
fala com o crente. Para esclarecer isso, será necessário discutir o que Lutero 
quer dizer por esses dois termos.

A lei é a vontade de Deus, e é conhecida por meio da lei natural, que é 
conhecida por todos nas instituições civis -  tais como a do Estado e da 
família -  que expressam essa lei natural, e na expressão positiva da vontade,, 
de Deus na revelação. A lei tem duas funções primárias:^' como lei civil, 
ela restringe o perverso e provê a ordem necessária tanto para a vida social 
quanto para a proclamação do evangelho; como lei “teológica” ela testifica 
para nós a enormidade do nosso pecado.^^

É nessa função teológica que a lei é relevante para uma compreensão da 
teologia de Lutero. A lei é a vontade de Deus; mas quando essa vontade é 
contrastada com a realidade humana, torna-se uma palavra de condenação 
e desperta a ira de Deus. Em si mesma, a lei é boa e doce; mas depois da 
queda, a humanidade se tornou incapaz de cumprir a vontade de Deus, e 
assim a lei tornou-se para nós uma palavra de julgamento e ira. “Assim, a 
lei revela um mal duplo, um interior e outro exterior. O primeiro, que nós

T, M. McDonough, The Law and the Gospel in Luther: A Study o f  Martin Luther’s Confessional 
Writings (Londres: Oxford University Press, 1963); Althaus, The Theology o f  Martin Luther, pp.251- 
273; Ebeling, Luther: An Introduction, pp,110-124; G, Heintze, Luthers Predigt von Gesetz und 
Evangelium  (Munique: Kaiser Verlag, 1958),

Preleções em Gálatas, 1535 (LW, 26:274-75). Ver Ebeling, Luther: An Introduction, pp.125-140. 
Embora ele nunca use essa frase particular, Lutero cria que existia um “terceiro uso da Lei” 

{tertius usus legis), que nós veremos claramente quando discutirmos sua compreensão da vida cristã. 
Ver W, Joest, Gesetz und Freiheit: Das Problem des tertius usus legis bei Luther und die neutes- 
tamentliche Paraenese (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1961); G. Ebeling, “Zur Lehre vom 
triplex USUS legis in der reformations Theologie”, ThLZ, 75 (1950): 235-246; F, Borchers, “Ley y 
evangelio y el ‘tercer uso de la ley’ en Lutero”, VoxEv, 5 (1964): 51-81.



infligimos a nós mesmos, é o pecado e a corrupção da natureza; o segundo, 
que Deus inflige a nós, é ira, morte e ser amaldiçoado.”^̂

Dito de outra forma, a lei é o “não” divino, pronunciado sobre nós e toda 
realização humana. Embora sua origem seja divina, ela pode ser usada tanto 
por Deus, levando-nos para o evangelho, quanto pelo diabo, levando-nos para 
o desespero e ódio de Deus. Isso é verdade não somente acerca do Antigo 
Testamento, mas também do Novo, e mesmo das palavras de Cristo; pois se 
nós não recebemos o evangelho, as palavras de Cristo permanecem simples
mente como reivindicações mais severas sobre nossa consciência torturada. 
Por si mesma, a lei nos deixa em desespero e, portanto, brinquedos do diabo.^“* 

Mas a lei é também o meio de Deus nos levar a Cristo, pois quando 
ouvimos o “não” de Deus sobre nós e sobre todos nossos esforços, estamos 
prontos para ouvir o “sim” amoroso de Deus, que é o evangelho. O evange
lho não é uma nova lei, simplesmente esclarecendo as exigências de Deus 
sobre nós; não é um novo modo pelo qual nós podemos aplacar a ira de 
Deus; é o imerecido “sim”, que, em Cristo, Deus pronunciou sobre nós. O 
evangelho nos liberta da lei, não nos capacitando para cumprir a lei, mas 
declarando-a cumprida por nós. “O evangelho não proclama nada além da 
salvação pela graça, dada ao homem sem quaisquer obras ou mérito.

E ainda mais, mesmo dentro do evangelho, e após ter ouvido e aceito a 
palavra graciosa de Deus, a lei não é totalmente deixada para trás. Embora 
justificados, nós ainda somos pecadores, e a Palavra de Deus ainda nos 
mostra nossa condição. A diferença é que agora não precisamos desesperar, 
pois sabemos que, apesar de nossa miséria. Deus nos aceita. Podemos, en
tão, verdadeiramente nos arrepender dos nossos pecados, sem tentar escondê- 
los, quer negando-os, quer confiando em nossa própria natureza.^*’ Nós 
retornaremos a esse assunto quando considerarmos a doutrina de Lutero da 
justificação. É suficiente dizer aqui que esta dialética lei-evangelho é o ponto

Contra Latomus, 3 {LW, 32:224).
5'' Preleções em Gálatas, 1535 {LW, 26:10): “ Na aflição e no conflito de consciência está o hábito 

do diabo de nos assustar com a lei e colocar contra nós a consciência de pecado, nosso passado fraco, 
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Sermão, 19 de Outubro de 1522 {LW, 51:112),
Preleções em Gálatas, 1535 {LW, 26:158): “Mas abençoado é o homem que sabe isso em meio a 
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focal da teologia de Lutero, sem a qual suas posições a respeito de tais 
coisas como justificação, predestinação e ética não podem ser entendidas.

A condição humana

A primeira coisa a ser dita sobre nós em nosso estado presente é que so
mos pecadores. Isto não significa simplesmente que nós tenhamos pecado 
[no passado], ou mesmo que nós ainda pequemos, mas, ao contrário, que 
toda a nossa natureza é comprometida pelo pecado. Comentando o Salmo 51, 
Lutero escreve: “Daí é grande sabedoria reconhecer que nós não somos nada 
além de pecado, de forma que não consideremos o pecado tão levianamente 
como o fazem os teólogos do papa, que definem pecado como ‘qualquer coi
sa dita, feita, ou pensada contra a lei de Deus’. Definamos pecado, ao contrá
rio, com base nesse salmo, como tudo o que é nascido de pai e mãe, antes 
mesmo que um homem seja suficientemente velho para dizer, fazer, ou pen
sar alguma coisa. De tal raiz, nada bom pode se apresentar diante de Deus”.̂  ̂

Nosso pecado é tão profundo que não podemos descobri-lo por nós 
mesmos. Podemos comparar nossas ações com o que a lei natural requer 
de nós e assim aprender que quebramos aquela lei. Podemos ter consciên
cia de nossos pecados perante a ordem civil. Tudo isso pode inquietar nossa 
consciência. Mas ainda não saberemos o que significa ser um pecador. Não 
saberemos a extensão de nosso próprio mal e corrupção, pois nossa própria 
natureza, pecaminosa como é, esconderá nossa pecaminosidade de nós. O 
pecado é uma realidade humana perspicaz.

Além do mais, deve-se notar, parücularm ente nesse ponto, a afirma
ção que ninguém  pode conhecer todos seus pecados. Isso se torna 
especialm ente óbvio quando alguém volta sua atenção para a m agni
tude do pecado original...

Verdadeiramente, portanto, o pecado é uma coisa tão assombrosa, 
quanto é assombroso quem é ofendido por ele. Mas este o céu e a terra 
não podem  conter.

Corretam ente, portanto, M oisés cham a o pecado de um a coisa 
secreta, cuja verdadeira magnitude a mente não pode alcançar. Assim 
como a ira de Deus, e mesmo a morte são infinitas, assim também o 
pecado é infinito.^®

Comentário no Salmo 51 {LW, 12:307). 
Comentário no Salmo 90.8 {LW, 13:117).



Nossa pecaminosidade é chamada “carne” na Escritura. É relevante que 
Lutero, diferentemente da maioria dos exegetas anteriores, salienta um fato 
sobre o qual a maioria da academia moderna concorda, a saber, que “carne” 
e “espírito”, usados por Paulo para referir-se à condição humana, não são 
os mesmos que o material e o imaterial em nós. Ainda que aceitando a 
divisão bíblica da natureza humana em corpo, alma e espírito, Lutero não 
identifica isso com a batalha paulina entre carne e espírito. Carne não 
corresponde às concupiscências mais vis do corpo -  embora estas de fato 
estejam relacionadas com aquela -  mas carne é a totalidade da pessoa ane
lando ardentemente por auto-justificação.^® Nossa desagradável situação não 
é que nós sejamos tentados pela carne, mas que nós somos carne.

Foi isso que causou o agressivo ataque de Lutero a Erasmo, quando este 
último se levantou em defesa do livre-arbítrio.“  Do ponto de vista de Lutero, 
Erasmo não tinha noção da natureza do evangelho, como se viu no fato de 
que ele considerou esta questão como periférica, e quando ele, ao relacio
nar o que entendia ser importante, produziu “uma lista que qualquer judeu 
ou gentio totalmente ignorante poderia certamente redigir com tranqüilida
de”.®' De fato, para Erasmo a noção de livre-arbítrio era simplesmente algo 
requerido pelo seu entendimento da vida cristã como uma vida de virtude e 
retidão. Lutero, por outro lado, acreditava que a afirmação do livre-arbítrio, 
como se nós fôssemos capazes de fazer o bem por nossa própria iniciativa, 
era uma negação da pecaminosidade humana e a prova de que não se tinha 
ouvido a Palavra de Deus, nem na lei, nem no evangelho. A escravidão da 
vontade diante do mal era um fato claro para Lutero, fato este intimamente 
relacionado com a dialética entre lei e evangelho, e com a extensão do 
pecado humano.

Nós podemos desejar somente o mal. Nossas melhores virtudes, embora 
admiráveis do ponto de vista da lei civil, de modo algum nos trazem mais

5'' Comentário em Gálatas, 3:3 {LW, 26:216): “Aqui Paulo está opondo o Espírito e a carne. Por 
‘carne’, ele não entende concupiscência sexual, paixões animais, ou o apetite sensual... Não, ele está 
discutindo o perdão de pecados, a justificação da consciência, o alcance da justiça à vista de Deus, e a 
libertação da lei, do pecado, e da morte. E ainda, ele diz aqui que, após terem abandonado o Espírito, 
eles estão agora terminando na carne. Assim, ‘carne’ é a própria justiça e sabedoria da carne e o 
julgamento da razão, que quer ser justificado por meio da lei. Portanto, o que quer que seja o melhor e 
mais notável no ser humano, Paulo chama isso de ‘carne’, a saber, a mais elevada sabedoria da razão e 
a própria justiça da Lei” . Cf. LW, 33:275.

“  Cf. W. V. Loewenich, “Gott und Mensch in humanistischer und reformatorischer Schau; Eine 
Einführung in Luthers Schrift ‘De servo arbitrio’”, HumChr, 3 (1948): 65-101.
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próximos de Deus. Isso não é porque nossa vontade seja constrangida [ex
ternamente], mas porque é tão afetada pelo pecado que livremente escolhe 
o mal. Nada resta em nós pelo que possamos ativamente agradar a Deus ou 
mesmo nos movermos da direção do divino. Nossa vontade -  na ilustração 
freqüentemente mencionada -  é como um animal selvagem perante dois 
cavaleiros, a saber, Deus e o diabo. Em nosso estado presente, o diabo tor
nou-se o cavaleiro e não há nada que possamos fazer para que ele caia.

Nada nos resta do que possamos nos jactar. Tudo o que ainda temos é a 
capacidade de sermos colocados na direção correta -  uma capacidade abso
lutamente passiva e que nós, portanto, não podemos transformar em reali
dade. Mas para Deus isso é possível. E a essa capacidade passiva da vonta
de que Deus se dirige na Palavra, voltando nossa vontade para ele, de forma 
que novamente, em meio à nossa condição pecaminosa, possamos ter co
munhão com ele. Esse é o evangelho da redenção em Cristo Jesus.

A nova criação

o  entendimento de Lutero da obra de Cristo inclui todos os temas que 
haviam se tornado tradicionais em seu tempo, e não requerem que nos 
detenhamos neles aqui.® O que é importante é que, em Jesus Cristo, nós 
ouvimos a palavra que nos liberta da escravidão do pecado, da morte e do 
diabo.

Esta é a palavra da justificação. Justificação não é algo que nós alcance
mos ou mereçamos. Não é nem mesmo algo que Deus nos conceda com 
base em realizações futuras.®  ̂ Justificação é, antes de tudo, o decreto de 
absolvição que Deus pronuncia sobre nós, declarando-nos justificados a 
despeito de nossa pecaminosidade. Essa é a típica doutrina luterana da “jus
tiça imputada”. Justificação não é a resposta de Deus à nossa justiça, mas a 
amorosa, perdoadora declaração de Deus que nós, a despeito do nosso pe
cado, somos agora absolvidos, declarados justos. Comentando o texto de

Althaus, The Theology ofM arthin Luther, pp.201-223, corretamente critica a opinião de G. Aulén 
de que Lutero tipifica o que ele chama de perspectiva “dramática” da expiação {Christus Victor [Lon
dres: S.P.C.K., 1931]), pp. 119-138. Ver também o artigo de Althaus, “Das Kreuz und das Böse”, ZSTh, 
15 (1938): 1768-80; C. Stange, “Das Heilswerk Christi nach Luther”, ZSTh, 21 (1950): 112-127.

“  Cf. H. Bornkamm, “Justitia dei in der Scholastik und bei Luther”, ARG, 39 (1942): 30-62; B. 
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Atos onde Deus declara a Pedro que certos animais impuros eram puros, 
Lutero diz que “como ele pronunciou aqueles animais puros, que de acordo 
com a sua própria lei ainda era impuros, assim ele pronuncia os gentios e 
todos nós justos, embora de fato, nós sejamos tão pecadores quanto aqueles 
animais era impuros”.®"* Assim, o que acontece a uma pessoa®^ que é 
justificada não é que alguns supostos méritos sejam reconhecidos e aceitos, 
mas que “ele é considerado plena e perfeitamente justo por um Deus que 
perdoa e é misericordioso”. Isso pode parecer uma doutrina difícil. De fato, 
todos que ainda vivem no nível do “homem natural” a considerarão assim, 
porque “a natureza humana, corrompida e cegada pela mancha do pecado 
original, não é capaz de imaginar ou conceber qualquer justificação acima 
e além das obras” .®® Mas ela ainda deve ser aceita, se não se deseja negar a 
própria natureza do evangelho, pois isso é tão básico para um verdadeiro 
entendimento da fé cristã, que “até por si mesma, ela [a doutrina da justifi
cação] cria verdadeiros teólogos”.®̂

“Justificação pela fé” é o nome comumente dado ao entendimento de 
Lutero da justificação. Ele é apropriado, pois Lutero de fato afirma que 
justificação vem somente pela fé. O que realmente acontece é que Deus nos 
imputa a justiça de Cristo, que age “como um guarda-chuva contra o calor 
da ira de Deus”. Mas, como não temos nenhum outro meio de compreender 
a Cristo e sua justiça senão a fé, é a fé que nos coloca sob a proteção deste 
guarda-chuva. “Portanto, apenas a fé justifica sem nossas obras.”®* Tudo 
que se pode fazer pela graça de Deus é crer, e assim apropriar-se da justiça 
de Cristo.

Por outro lado, a frase “justificação pela fé” pode ser facilmente mal 
interpretada, como se Lutero estivesse simplesmente dizendo que a única 
obra necessária para a salvação é a fé. Mas para Lutero, fé não é uma obra. 
Não é um esforço da parte do intelecto para crer, nem é um esforço da parte 
da vontade para confiar. Ao contrário, é a obra do Espírito Santo em nós. Se 
alguém deseja falar da fé como uma obra, pode fazê-lo; mas a fé é uma obra 
de Deus, e não uma obra humana. Aqui novamente, isso pode ser entendido 
corretamente somente à luz da dialética de Lutero entre lei e evangelho.

“  Controvérsia Acerca da Justificação, (LW, 34:168). 
Ib id , (LW, 34:152-53).
Ibid., (LW, 34:151).
Ib id  (LW. 34:157).
Ibid. (LW, 34:153).



Obras -  isto é, todos os esforços humanos -  pertencem ao contexto da lei, 
enquanto que fé e justificação -  obras divinas, e não humanas -  pertencem 
ao contexto do evangelho.

Fé não é adequadamente referida como uma obra nossa, de acordo 
com as Escrituras, mas constantemente como um tipo de obra de Deus.
Há dois ensinos, lei e promessa; e lei e obras são correlacionadas, 
assim como prom essa e fé o são. Portanto, não devemos chamar a fé 
de obras, m as cham á-la a fé da prom essa e não um a fé da lei. 
Analogamente, a obra é uma obra da lei, não da fé. Semelhantemente, 
a fé não olha para a lei, nem é uma obra. Pois o que é apropriadamente 
chamada obra é o que pertence à lei. Fé, então, não é um a obra, uma 
vez que ela somente olha para a promessa.'’'̂

A noção de justificação imputada resulta na afirmação que um cristão é 
simultaneamente alguém justificado e um pecador -  simul justus et 
peccator?^ Se a justificação não depende de nossa própria justiça, mas da 
amorosa imputação de Deus, segue-se que “quem quer que seja justificado, 
ainda é um pecador”. '̂ Justificação não significa que nós sejamos feitos 
perfeitos ou que deixemos de pecar, Isso Lutero entende ser a experiência 
de Paulo, descrita em Romanos Ao longo da vida terrena, o cristão 
continuará a ser um pecador; mas um pecador justificado e assim libertado 
da maldição da lei.

Por outro lado, isso não significa -  como tem sido freqüentemente rei
vindicado em caricaturas do pensamento de Lutero -  que a justificação não 
represente nada para vida presente do cristão. Ao contrário, a justificação 
também é a obra pela qual Deus, além de nos declarar justos, também nos 
faz conformar com o seu decreto, conduzindo-nos à justiça. Portanto, “um 
homem que é justificado, ainda não é um homem justo, mas está no próprio 
movimento ou jornada rumo à justiça”. E  “o começo de uma nova criatura 
acompanha esta fé” .̂ “* “Pois ele primeiro purifica por imputação, então ele

“ /è í í i . ,(W , 34:160).
Além das várias introduções já  citadas, ver I. Felter, “Simul justus et peccator” , DTT, 12 (1950): 
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dá O Espírito Santo, por meio de quem ele purifica até em substância. A fé 
purifica por meio da remissão de pecados, o Espírito nos purifica por meio 
do efeito.’”^

Esta é a vida cristã: uma peregrinação de justiça em justiça; da imputa
ção inicial de justiça por Deus, ao tempo em que seremos efetivamente 
feitos justos por Deus. Nessa peregrinação, as obras têm um importante 
papel, embora não como um meio de alcançar a salvação, mas como um 
sinal de que a verdadeira fé tem sido de fato recebida. O autor da Epístola 
de Tiago -  embora nem sempre seja um escritor apropriado -  está correto 
em afirmar que a fé sem obras está morta. Isso é assim, não porque as obras 
dêem vida à fé, mas porque somente uma fé morta e não existente pode 
falhar em produzir obras. “Nós deveríamos confirmar nossa posse da fé e o 
perdão de pecados mostrando nossas obras.”’® “Não deveríamos ser parte 
da igreja somente em niimero, como os hipócritas, mas também por nossas 
obras, de forma que nosso Pai celeste seja glorificado.”’’

É nesse ponto que a lei -  especialmente o Decálogo e os mandamentos 
no Novo Testamento -  cumpre um novo papel para o crente. Sua função 
civil, tão necessária para a ordem da sociedade, ainda continua. Sua função 
“teológica”, aquela de nos mostrar nosso pecado, ainda é necessária, pois a 
pessoa justificada ainda é pecadora. Mas o cristão agora se relaciona dife
rentemente com esse aspecto da lei. “Mas agora eu descubro que a lei é 
preciosa e boa, que ela me foi dada para minha vida; e ela é agora agradável 
para mim. Anteriormente, ela me dizia o que fazer; agora eu estou come
çando a me moldar às suas exigências, de forma que agora eu louvo, enalteço 
e sirvo a Deus. Isso eu faço por meio de Cristo, porque eu creio nele. O 
Espírito Santo vem ao meu coração e produz em mim um espírito que se 
deleita em suas palavras e obras mesmo quando ele me castiga e sujeita à 
cruz e à tentação.”’*

Assim, a lei agora tem uma função diferente, pois ela simultaneamente 
castiga os pecadores, que os cristãos ainda são, e lhes mostra o caminho a 
seguir em seu desejo de fazer o que é agradável a Deus. A razão pela qual 
Lutero sentiu ser necessário insistir nesse uso da lei foi a reivindicação feita 
por alguns entusiastas que, porque possuíam o Espírito, eles não estavam

(LW, 34:168).
O Sermão do Monte, Mateus 6.14,15 {LW, 21:149-150). 
Controvérsia Acerca da Justificação {LW, 34:162). 
Sermões no Evangelho de João {LW, 22:144).



mais sujeitos às ordens da lei. Lutero viu as caóticas conseqüências que 
decorreriam de tal afirmação e, portanto, corrigiu-a dizendo que, embora o 
cristão não seja mais sujeito à maldição da lei, a lei ain Ja é uma expressão 
verdadeira e própria da vontade de Deus. Obviamente, isso não se refere à 
totalidade da lei do Antigo Testamento, pois, como já foi salientado, ela 
foi dada aos judeus e expressava a vontade de Deus para eles naquele 
contexto. Refere-se à lei moral expressa em ambos os testamentos, que se 
identificam com a lei natural e o princípio do amor, que é supremo no 
Novo Testamento.

A igreja

Como resultado de sua rebelião contra a igreja estabelecida, e de sua 
insistência na autoridade de um cristão individual com o apoio da Escritu
ra, Lutero freqüentemente foi retratado como um profeta do individualismo 
e como um proponente da comunhão pessoal e direta com Deus separada 
da igreja. Nada poderia estar mais distante da verdade. Lutero era um sacer
dote, e durante a sua vida ele insistiu no papel fundamental que a igreja 
exerce na vida do que crê. Ele fala da “Igreja Mãe” e afirma que “ela é uma 
verdadeira governanta e a noiva de Cristo. Por meio do evangelho, ela ador
na magnificamente a casa de Cristo com muitos filhos”.’“̂ Lutero é grato 
porque “pela graça de Deus, nós, aqui em Wittenberg, adquirimos a forma 
de uma igreja cristã”.“  Na consagração de uma igreja em Torgau, ele disse 
que “Deus providenciou e determinou as coisas mui sabiamente, e instituiu 
0 santo sacramento para ser administrado à congregação num lugar onde 
nós podemos nos reunir, orar e dar graças a Deus”.*‘ E “quando ouvimos a 
Palavra de Deus, nós também erguemos a Deus nosso incenso comunitário 
e unido, ou seja, nós o invocamos e oramos a ele juntos”.A lé m  do mais, 
ele insiste, como Cipriano o fizera séculos antes, que não há salvação fora 
da igreja.*^ Pode-se até afirmar que Lutero descobriu novas profundidades 
na tradicional afirmação de fé na “comunhão dos santos” .̂ "*

™ Comentário no Salmo 68 {LW, 13; 14).
“  Preleções em Gálatas, 1535 {LW, 26:45).

Sermão, 5 de Outubro de 1544 {LW, 5l:331).
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Potanto, Lutero diferiu da igreja de seu tempo, não sobre a importância 
da mesma, mas acerca da própria definição da natureza da igreja e de sua 
autoridade. Como é bem conhecido, ele veio a rejeitar a autoridade do papa 
e reivindicou que “as chaves do papa não são chaves, mas cascas e conchas 
das chaves”.*̂  Isso era algo que muitos haviam afirmado diante dele, espe
cialmente durante o papado em Avignon e o Grande Cisma. Mas Lutero foi 
além, e afirmou que a suprema autoridade na igreja é a Palavra de Deus. É 
a pregação e o ouvir da Palavra, e não a sucessão apostólica, que caracteriza 
a verdadeira igreja, pois a igreja nasce da Palavra, é nutrida por ela, e morre 
sem ela. Isso, em contrapartida, significa que qualquer autoridade eclesiás
tica que atrapalha a atividade dessa Palavra deve ser trocada.*®

Por outro lado, Lutero tinha uma noção de história e tradição, que o fez 
consciente do fato que era a igreja papal que preservou a Palavra de Deus 
ao longo das eras. Isto ele estava disposto a reconhecer, especialmente quando 
se viu confrontado por protestantes mais radicais que rejeitavam completa
mente a tradição e tentavam retornar diretamente à Bíblia.

Tudo isso é tolice... Nós, de nossa parte, confessamos que há muitos 
que são cristãos e bons debaixo do papado; de fato, tudo que é cristão 
e bom  deve ser achado lá e veio a nós dessa fonte. Por exemplo, nós 
confessam os que na igreja papal existem  as Santas Escrituras, o 
verdadeiro batismo, o verdadeiro sacramento do altar, as verdadeiras 
chaves para o perdão de pecados, o verdadeiro ofício do ministério, o 
verdadeiro  catecism o na form a da O ração do Senhor, dos Dez 
M andamentos e dos artigos do Credo... Eu sustento que no papado há 
verdadeiro Cristianismo, até mesmo o gênero correto de Cristianismo, 
e muitos grandes e devotados santos.®’

A í Chaves {LW, 40:349).
Acerca do Ministério {LW, 40:37): “Pois uma vez que a igreja deve seu nascimento à Palavra, é 

nutrida, ajudada e fortalecida por ela, é óbvio que a igreja não pode existir sem a Palavra. Se ela está 
sem a Palavra, deixa de ser uma igreja... e se os bispos papais se recusam a desenvolver o ministério da 
Palavra, exceto de forma a destruir a Palavra de Deus e arruinar a igreja, então permanecem somente 
duas opções: deixar a igreja perecer sem a Palavra ou deixar aqueles que se reúnem lançar seus votos 
e eleger um ou tantos quantos sejam necessários, dentre aqueles que são capazes”.

‘̂'’Acerca do Rebatismo {LW, 40:231-32). Esse texto, entretanto, não deve ser interpretado como um 
gesto ecumênico, pois no próximo parágrafo Lutero prossegue afirmando que o papa é o anticristo. O 
texto é citado aqui, simplesmente para mostrar que Lutero estava consciente do fato que ele se encon
trava numa tradição por meio da qual ele havia recebido muito de sua fé, e que se ele agora se rebelava 
contra aquela tradição, ele tinha que fazê-lo como seu filho e seu produto.



Assim, Lutero não era nem um individualista que não possuía visão da 
natureza corporativa do Cristianismo, nem um inovador radical que não 
tinham simpatia por sua tradição. Embora ele tivesse sido levado, por aqui
lo que ele acreditava ser a autoridade da Palavra, a rejeitar muito do que a 
tradição lhe legara, ele ainda percebia que era parte daquela tradição. Como 
um de seus intérpretes disse, “este ‘não’ à tradição, não é um ‘não’ básico e 
universal, mas é sempre pronunciado numa situação específica”. H á  nu
merosas indicações de que era sempre com profundo pesar que ele pronun
ciava tais palavras de rejeição.

A característica mais importante da eclesiologia de Lutero, e uma que 
parece determinar muito de seu todo, é o sacerdócio universal dos crentes. 
Aqui novamente, Lutero foi mal interpretado, como se estivesse reivindi
cando simplesmente que todo cristão é seu próprio sacerdote. Isso é verda
de,^“ mas o que é mais importante é que todo cristão é um sacerdote para os 
outros, “pois como sacerdotes nós somos dignos de nos apresentar perante 
Deus para orarmos pelos outros e ensinarmos uns aos outros as coisas divi
nas”.®' Esse sacerdócio comum de todos em favor de todos conserva a igre
ja junta, pois nenhum cristão pode reivindicar ser cristão sem aceitar a hon
ra e responsabilidade do sacerdócio.

Obviamente, esse entendimento do sacerdócio, que Lutero deriva de sua 
exegese, enfraquece a visão hierárquica da igreja que os católico-romanos 
defendiam. Lutero estava bem consciente disso, e o sahentou já em 1520, 
na obra O Cativeiro Babilónico da Igreja.'^^ Assim, o sacerdócio universal 
dos crentes é a força que simultaneamente mantém a igreja de Lutero unida 
e a libera da sujeição à autoridade hierárquica.

Por outro lado, Lutero não desejava deixar a porta aberta para “aqueles 
que se auto-qualificam e pregam o que lhes agrada”.®̂ A pregação pública

Althaus, The Theology o f Martin Luther, p.335.
Tratado no Novo Testamento {LW, 35:101): “Portanto, todos os homens cristãos são sacerdotes, 

todas as mulheres sacerdotizas, sejam eles jovens ou idosos, mestres ou servos, patroas ou emprega
das, cultos ou incultos. Aqui, não há diferença”.

*  O Abuso da Missa (LW, 36:139): “Assim todo cristão por si próprio pode orar e ter acesso a 
Deus” .

A Liberdade do Cristão, {LW, 31:355).
{LW, 36:112): “Se eles fossem forçados a reconhecer que todos nós, que fomos batizados, somos 

igualmente sacerdotes, como de fato somos, e que somente o m inistério lhes foi comissionado... 
eles então saberiam que não têm direito de governar sobre nós exceto na medida em que nós o 
concedemos”.

Sermão, 21 de Agosto de 1531 {LW, 51:224).



do evangelho é uma tremenda responsabilidade®"* e não deveria ser confia
do a qualquer um. Dentre o sacerdócio universal, Deus chama alguns para 
este ministério. Esta chamada tem que ser atestada pela comunidade, pois 
“hoje, ele chama todos nós para o ministério da Palavra, por meio de uma 
chamada mediada, ou seja, alguém que vem através de meios, a saber, atra
vés do homem”.U sualm en te , isso significa um chamado por meio de um 
príncipe, magistrado ou congregação. Os “sectários”, que reivindicam que 
foram chamados a pregar suas doutrinas de lugar em lugar, e que este chama
do veio diretamente a eles das Escrituras, são “mentirosos e impostores”.

Os sacramentos

A Palavra de Deus vem a nós, primeiramente em Jesus Cristo. Mas, num 
sentido derivativo, ela também vem por meio da Escritura, por meio da 
pregação do evangelho e por meio dos sacramentos. Os sacramentos são 
atos físicos que Deus escolheu para serem sinais da promessa. Eles são 
intimamente ligados com a fé e a com a Palavra, pois sua função é preci
samente ser uma forma em que a Palavra é ouvida em fé. Para qualificar- 
se como um sacramento, um ato deve ter sido instituído por Cristo e deve 
ser vinculado com a promessa do evangelho. Portanto, há somente dois 
sacramentos: o batismo e a eucaristia.

O batismo é o sinal da justificação. “Batismo, então, significa duas coi
sas -  morte e ressurreição, ou seja, plena e completa justificação.”®® Nele, a 
Palavra de Deus vem a nós, e portanto ele é nada mais nada menos do que o 
próprio evangelho. Entretanto, como há uma tensão na justificação entre a 
imputação da justiça e o fato que a retidão é uma promessa escatológica, 
assim também há uma tensão no batismo. O batismo é o começo da vida 
cristã, mas é também o sinal sob o qual toda aquela vida ocorre. A pessoa 
que é simultaneamente justificada e pecadora deve constantemente morrer 
e ressuscitar.

Em que medida Lutero a entendeu como tremenda, pode ser visto no seguinte texto, do sermão 
citado acima {LW, 51:222): “Se eu pudesse me expressar com boa consciência, eu preferiria ser estica
do numa roda ou carregar pedras a pregar um sermão. Pois tudo que está nesse ofício sempre será 
atormentado; e, portanto, eu tenhio dito freqüentemente que o maldito diabo e não um bom homem 
deveria ser um pregador”.

Preleções em Gálatas, VÁ {LW. 26; 17).
O Cativeiro Babilónico da Igreja {LW, 36:67).



O batismo é indissoluvelmente vinculado à fé. Não pode haver verdadei
ro sacramento sem fé. Isso não significa, entretanto, que a fé deva preceder 
o batismo. O que acontece, ao contrário, é que no batismo, como na fé, a 
iniciativa é de Deus, que concede fé. “Verdade, a fé deveria ser acrescenta
da ao batismo. Mas nós não devemos basear o batismo na fé. Existe uma 
grande diferença entre ter fé, por um lado, e depender na fé de alguém e 
fazer o batismo depender da fé, por outro lado. Quem quer que se permite 
batizar na força de sua fé, não é somente incerto, mas também um idólatra 
que nega a Cristo. Pois ele confia e edifica sobre algo de si próprio.”®̂

Essa foi a principal razão porque Lutero insistiu no batismo infantil:®^ 
negar o batismo aos infantes, com base em que eles não tem fé, implicaria 
que 0 poder do batismo -  e portanto do evangelho -  depende de nossa habi
lidade em recebê-lo. Isso seria simplesmente uma nova forma de justifica
ção por obras.

Foi na questão da eucaristia, entretanto, que Lutero se achou envolvido 
nas controvérsias mais amargas e prolongadas, não somente com católico- 
romanos, mas também com os reformadores mais extremados, e mesmo 
com os reformadores suíços relativamente moderados.

As principais objeções de Lutero à doutrina e prática romanas da Ceia 
do Senhor podem ser encontradas em O Cativeiro Babilónico da Igreja, 
onde ele reivindica que este sacramento é mantido pela igreja em um 
tríplice cativeiro. O primeiro é a privação dos leigos da participação no 
cálice; o segundo é a doutrina da transubstanciação, que torna o sacra
mento cativo da Metafísica Aristotélica; o terceiro é a doutrina que a missa 
é “uma boa obra e um sacrifício”. Posteriormente, Lutero rejeitou outras 
práticas católico-romanas, tal como o proferir de missas particulares. Mas 
em geral, sua oposição ao Catolicismo Romano nesse particular se defini
ra claramente por volta do período em que escreveu este tratado.'“  Como 
essas perspectivas foram condenadas pela igreja romana, e como outras 
questões se tornaram mais importantes, este aspecto particular da polêmi-

Acerca do Rebatismo, {LW, 40:252).
M Ver P. Althaus, “M. Luther über die Kindertaufe”, ThLZ, 73 (1948): 702-14.

O fato que, cm gcral, ele teve que contender primeiro com o.s catolico-romano.s e posteriormente 
com os protestantes moldou o desenvolvimento do seu pensamento. Hlá um breve, mas excelente su
mário de.sse assunto em AUhaus, The Theology o f Martin Luther, pp.375-39 L

Sobre quanto Lutero reteve da doutrina tradicional da eucaristia, ver: Hl. Hilgenfeld, Mittelalterlich
traditionelle Element in Luthers Abendmahlsschriften (Zurique: Theologischer Verlag, 1971).



ca recolhe-se ao pano de fundo, embora Lutero continuasse sustentando os 
pontos de vista expressos em O Cativeiro Babilónico da Igreja.

Uma controvérsia mais extensa e complexa se desenvolveu quando al
guns na esfera protestante começaram a sugerir que Lutero não tinha ido 
longe o suficiente, e que a presença corporal de Cristo no sacramento devia 
ser negada .N ovam en te , este não é o lugar para narrar essa controvérsia. 
Posteriormente, ao discutir os reformadores suíços e os anabatistas, seus 
pontos de vista serão expostos em maiores detalhes. É suficiente mencionar 
aqui que, em geral, os oponentes de Lutero reivindicaram que a presença de 
Cristo na Ceia do Senhor era “simbólica” ou “espiritual” e não corporal, e 
que o ato de comunhão era essencialmente um ato de recordação da paixão 
do Senhor.

Lutero não poderia aceitar estes pontos de vista. Suas razões para isso 
não foram que tais pontos de vista fossem muito radicais -  ele demonstrara 
sua inclinação para ser radical quando a situação o exigia -  mas que eles 
contrariavam o que Lutero entendeu ser o sentido claro da Escritura,'”“ e 
estavam baseados em perspectivas diferentes do ensino da Escritura. O tex
to da Bíblia dizia claramente e sem ambigüidade: “Isto é o meu corpo”. 
Portanto, era exatamente isso que Cristo queria dizer. Nesse aspecto, Lutero 
estava convencido de que os católico-romanos estavam mais próximos do 
sentido verdadeiro da Escritura do que seus oponentes protestantes. Portan
to, ele declarou que antes comeria o corpo de Cristo com os papistas do que 
o faria com os entusiastas.

Duas objeções básicas foram feitas por seus oponentes; mas estas foram 
duas objeções que Lutero não podia aceitar, pois elas contrariavam seu en
tendimento básico da mensagem bíblica.

A primeira objeção era que o corpo de Cristo estava no céu, à mão direi
ta de Deus, e não poderia, portanto, estar no altar.'“  A isto Lutero respon-

w. Köhler, Zwingli und Luther: Uw Streit über das Abetulmahl nach sienen politischen und 
religiösen Beziehungen, 2 volumes (Gütersloh: C. Bertelsman, 1948, 1953),

O Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo (LW, 36:335-36): “Pois nós temos diante de nós o 
texto claro e as palavras diretas de Cristo: ‘Tomai, comei; isto é o meu corpo entregue por vós. Bebei 
dele todos, isto é o meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim’, Estas são 
as palavras sobre as quais nós assumimos nossa posição. Elas são declaradas tão simples e claramente 
que mesmo para eles, nossos adversários, é difícil interpretá-las de outras maneira. Apesar disso, eles 
ignoram estas palavra.s claras e seguem seus próprios pensamentos, fazendo trevas para si mesmos em 
meio a uma brilhante luz”.

Ibid. {LW, 36:342): “Eles também dizem que ele senta à mão direita de Deus, mas o que significa 
que Cristo ascende aos céus e se assenta lá, eles não sabem. Não é o mesmo que ocorre quando você



deu que o corpo de Cristo não estava no céu, como um passarinho em seu 
ninho. A “mão direita de Deus” está em todo lugar e, portanto, o corpo de 
Cristo está presente em todo lugar -  em outras palavras, ele é onipresente. 
Isso está muito intimamente relacionado com o entendimento de Lutero 
acerca da encarnação. Sua doutrina das duas naturezas tende a ser unifica
dora e não divisora, com uma forte ênfase sobre o communicatio idiomatum. 
Por meio da da encarnação, o corpo de Cristo não deixou de ser um corpo 
físico. Portanto, foi dotado com os predicados da natureza divina. Dessa 
forma, o corpo de Cristo tem o poder de estar em todo lugar ao mesmo 
tempo. Mas neste caso, como no caso mais geral da revelação de Deus, 
todo lugar significaria nenhum lugar a não ser que Deus tivesse escolhido 
um local particular e dito “Isto é o meu corpo”.'“  O que nós temos aqui é 
uma situação paralela àquela da teologia da glória e da cruz. O teólogo da 
glória, buscando o Deus absoluto, aquele que está presente em todas as 
obras da criação, não encontra Deus. O teólogo da cruz busca e encontra 
Deus como escondido no sacramento do altar.

A segunda objeção tem a ver com o relacionamento entre o físico e o 
espiritual.'“  Em resumo, essa objeção era a seguinte: fé é um assunto espi
ritual; o espírito não tem nada a ver com a carne; portanto, a presença cor
poral de Cristo não teria nada a ver com a fé. Lutero viu claramente que este 
era o típo de pensamento que distanciara muitos dos oponentes da idéia da 
presença corpórea. E ele também viu que isso contradizia seu entendimento 
de “carne” e “espírito”, como estes termos são usados no Novo Testamento. 
O oposto de espírito não é corpo, mas carne, e isto não é nosso aspecto 
físico, mas nossa auto-confiança e nossa rebeldia. O espiritual vem a nós no 
físico. Ele vem a nós no corpo de Cristo pendurado na cruz. E vem também 
no corpo de Cristo presente nos elementos.

sobe uma escada para entrar em casa. Significa, ao contrário, que eie está acima e além de todas as 
criaturas, Que ele i'oi elevado corporalmente, entretanto, ocorreu como sinal disto.,. Eles especulam, 
assim, que ele tem que subir e descer dos céus através do ar, e que ele se deixou ser atraído para baixo 
no pão, quando nós comemos seu corpo. Tais pensamentos não vêm de outra fonte, senão da razão tola 
eda carne”.

Ibid.: “Embora esteja presente em todas as criaturas, e eu possa encontrá-lo na pedra, no fogo, na 
água ou até numa corda, pois certamente está lá, ele não deseja que eu o busque lá, separado da 
Palavra, e me aüre no fogo ou na água, ou me enforque numa corda. Ele está presente em todo lugar, 
mas não deseja que você tateie por ele em todo lugan Procure, ao contrário, onde a Palavra está, e lá 
\ ocê vai se apossar dele da maneira correta”.

Pelikan, Luther the Expositor, p p .l45-151.



Quando perguntado como a presença corpórea ocorria, Lutero simples
mente respondia que ele não sabia e que não cabia a ele perguntar. Ele 
rejeitou a transubstanciação, primeiramente, porque ela tornava o sacra
mento um escravo de Aristóteles, e segundo, porque ela negava a perma
nência do pão e do vinho. Seu próprio ensino era que o pão e o vinho, 
embora permanecessem como tais, também se tornavam veículos em que o 
corpo e o sangue de Cristo estavam presentes. Teólogos posteriores chama
ram esta perspectiva de “consubstanciação”, para indicar que as substâncias 
dos elementos permaneciam e que o corpo e sangue eram acrescentados a 
elas. O corpo de Cristo está no pão; o pão ainda é pão; o resto é um mistério 
e é melhor deixá-lo como tal.

Como veremos mais tarde, esses eram pontos de vista que outros refor
madores não podiam aceitar e que, portanto, se tornaram um dos pontos 
principais de contenda, primeiro entre Lutero e os reformadores suíços e, 
mais tarde, entre as confissões Luterana e Reformada.

Os dois reinos

o  entendimento de Lutero sobre o relacionamento entre igreja e Estado é 
geralmente declarado como a doutrina dos dois reinos, ou dos dois domí
nios.’“  Isso está correto, embora precise ser esclarecido. A doutrina dos 
dois reinos não significa o que é entendido hoje pela separação da igreja e 
do Estado. Ao contrário, é uma doutrina que está intimamente relacionada 
com a distinção de Lutero entre a lei e o evangelho, e que não pode ser 
entendida separada dessa distinção.

Basicamente, o que Lutero tem a dizer a respeito da igreja e do Estado é 
que Deus estabeleceu dois reinos. Ambos são criações de Deus, e ambos 
estão sob o governo de Deus. Mas um está sob a lei -  em sua primeira 
função, ou função “civil” -  e o outro está sob o evangelho. A ordem civil foi 
estabelecida por Deus para restringir os perversos e hmitar as conseqüências 
mais extremas do seu pecado. Seu regente não tem que ser um cristão, pois 
a lei básica pela qual se deve governar pode ser discernida pela razão natu
ral. Além disto, a maioria dos governadores não são cristãos, e a existência

Existe um bom resumo da discussão recente sobre este assunto em H, Bornkamm, L uther’s 
Dosctrine o f the Two Kingdoms in the Context o f His Theology. (Eiladélfia; Eortress Press, 1966), 
pp. 1-4,



de um governador cristão deveria ser mais causa de surpresa do que o opos
to. Os crentes, entretanto, pertencem a um reino diferente. É o reino do 
evangelho, onde não se está mais sujeito à lei. Neste reino, governadores 
civis não têm autoridade, assim como os que crêem, como tais, não têm 
autoridade no governo civil. Mas aqui, deve-se lembrar que nessa vida todo 
crente é, ao mesmo tempo, justificado e ainda um pecador. Portanto, como 
pecadores, nós estamos todos sujeitos ao governo civil.

Esta distinção entre os dois reinos tem certas conseqüências práticas. 
Destas, as mais importantes são que os cristãos não deveriam presumir o 
apoio do Estado ou da força física para a verdadeira religião, e que 
governantes não deveriam fazer da igreja um mero instrumento do seu go
verno civil. O próprio Lutero, quando avisado que um certo duque lhe dese
java 0 mal, afirmou que ele tinha a proteção que era muito mais forte do 
que qualquer espada de príncipe, e que ele não temeria se por nove dias, 
duques nove vezes mais ferozes do que o duque em questão chovessem 
sobre ele. Ele insisdu que o Estado não deveria usar seu poder para perse
guir hereges, pois assuntos de fé não deviam ser decididos pela espada. 
Quando João da Saxônia considerou desistir de suas funções civis porque 
sua consciência cristã o estava perturbando, Lutero admoestou-o a perma
necer na posição onde Deus o colocara. Quando, por outro lado, alguns dos 
entusiastas começaram a tentar estabelecer teocracias, Lutero condenou seus 
esforços.

De qualquer modo, a doutrina dos dois reinos não é um meio de delimi
tar a ação de Deus no mundo. Ambos os reinos são governados por Deus. E 
eles não são simplesmente idêndcos com a igreja e o Estado. Ao contrário, 
a doutrina dos dois reinos é o princípio da lei e do evangelho, aplicado a 
nossa vida diária, dentro de nosso contexto histórico. Portanto, como os 
limites entre lei e evangelho são simultaneamente muito importantes e não 
claramente estabelecidos de modo fixo, assim os limites entre os dois rei
nos, embora muito importantes, não podem ser simplesmente identificados 
com a distinção entre igreja e Estado, ou entre dois tipos diferentes de ativi
dade, uma religiosa e outra secular.'“’

Ibid., p .8: “Estes ‘reinos’ não são províncias rigidamente estabelecidas em que a existência do 
cristão está dividida. Ele não pode viver somente em um ou outro. Ele tem que viver era ambos, e, 
deseje ou não, ele precisa continuar a agir em ambos”. Ver W. D. J. Cargill Thompson, The Political 
Thought o f Martin Luther (Brighton, Sussex: Harvester, 1984).



Lutero morreu em Eisleden, o local de seu nascimento, em 18 de feve
reiro de 1546. Naquele tempo, a Reforma que ele liberara, se espalhara por 
toda a Europa, e era claro que não seria um fogo facilmente extinguido. 
Também por volta daquele tempo, os seguidores daquela Reforma haviam 
se dividido por nacionalismos insignificantes, bem como por diferenças 
teológicas. Algumas dessas, ele viu como menos cristãs do que a igreja 
romana, que ele atacara tão amargamente. Muitos vieram a vê-lo pratica
mente como um papista. Mas muito poucos, sejam eles católicos romanos, 
luteranos, ou anabatistas, não foram grandemente influenciados por esse 
homem e sua obra. Como essa influência subsistiu será visto nos capítulos 
seguintes.



HULRICO ZUÍNGLIO E 0  COMEÇO 
DA TRADIÇÃO REFORMADA

O movimento de reforma começado por Lutero logo encontrou adesões 
e simpatizantes em várias partes da Europa. Todo o continente estava pron
to para uma reforma e em vários lugares essa reforma assumiu a direção 
protestante. O movimento como um todo foi influenciado por Lutero em 
vários graus. Mas as forças liberadas por Lutero não podiam ser controladas 
por qualquer outra pessoa -  nem por ele mesmo. Assim, surgiram diversas 
perspectivas divergentes que concordavam com Lutero em alguns pontos, 
mas discordavam fortemente em outros. Inicialmente, não parecia haver 
qualquer padrão nestes vários pontos de vista, pois os pontos de divergência 
possíveis eram muitos. Portanto, uma descrição exaustiva da teologia pro
testante no século 16 requereria discussões separadas de pelo menos duas 
dúzias de teólogos importantes. Felizmente, entretanto, é possível classifi
car a teologia protestante no século 16 em quatro grupos ou tradições bási
cas: a Luterana, a Reformada, a Anabatista e a Anglicana. Esta classifica
ção não parece ser uma simplificação exagerada e, assim, será usada aqui 
visando uma maior clareza. Como em capítulos anteriores nós discutimos o 
começo da tradição Luterana, devemos agora nos voltar para Hulrico 
Zuínglio, em quem a tradição Reformada encontra seu primeiro teólogo. 
Em capítulos posteriores, discutiremos as tradições Anabatista e Anglicana, 
bem como o desenvolvimento posterior do Luteranismo com Melanchthon 
e seus contemporâneos, e o ponto alto da teologia Reformada com João 
Calvino.



Hulrico Zuínglio e Lutero diferiram um do outro de muitos modos. O 
mais notável desses é a maneira em que cada um deles chegou às suas con
vicções básicas: enquanto que Lutero seguiu uma peregrinação espiritual 
angustiante, lidando com a questão básica de sua relação com Deus, Zuínglio 
foi levado por considerações patrióticas e intelectuais.'

O patriotismo de Zuínglio foi despertado pela prática de serviço merce
nário, que era uma das principais fontes de renda para muitas cidades e 
vilas suíças. Por gerações, os suíços haviam usufruído da reputação de se
rem soldados bravos e consistentes, e tinham se beneficiado dessa reputa
ção para vender seus serviços a príncipes estrangeiros. Nos dias de Zuínglio, 
isto havia se tornado uma prática aceita e raramente uma voz era ouvida 
contra a mesma, embora muitos reconhecessem que a vida dos soldados 
mercenários, tendo que complementar sua renda saqueando, não conduzia 
a padrões mais elevados de moralidade. O próprio Zuínglio apoiou a práti
ca do serviço mercenário e lucrou com ela. Mas depois da batalha de 
Marignano (1515), onde um grande número de soldados suíços morreu por 
uma causa indigna que não lhes pertencia, quando outros simplesmente se 
venderam para Francisco I por um preço mais alto, Zuínglio começou a 
atacar a prática do serviço mercenário. Estes ataques não foram bem rece
bidos por alguns de seus paroquianos na cidade de Glarus, e ele se sentiu 
compelido a deixar aquela paróquia. Na medida em que os anos passaram, 
essas preocupações patrióticas se tornaram intimamente associadas com a 
reforma da igreja, e portanto o movimento de reforma de Zuínglio sempre 
teve conotações nacionalistas e políticas. Isto pode ser visto em sua insis
tência em que a lei do evangelho não é apenas para cristãos individuais, 
mas que estados também devem obedecê-la. Assim, foi tanto adequado, 
quanto simbólico, que Zuínglio, cujas tensões iniciais com a igreja esta-

‘ A melhor biografia é a de O, Farner, Huldrych Zwingli, 4 volumes (Zurique: Zwingli Verlag, 
1943-60), Ver também J, Courvoisier, Zwingli (Genebra: Labor et Fides, 1947); J, Rilliet, Zwingli: 
Third Man o f the Reformation (Londres: Lutterworth Press, 1964); M, Haas, Hiddyich Zwingli und 
seine Zeit: Leben und Werk des Zürcher Reformators (Zurique: Teologischer Verlag, 1982); U, Glaber, 
Huldrych Zwingli: Eine Einfiirung in sein Leben und sein Werk (Munique: Beck, 1983); E, J, Furcha 
e H, W, Pipkin, orgs,, Prophet, Pastor, Protestant: The Work o f Huldrych Zwingli after Five Hundred 
Years (Allison Park, PA.: Pickwick Publications, 1984); W, P, Stephens, The Theology o f Huldrych 
Zwingli (Oxford: Clarendon, 1985). Uma boa introdução a um bom número de assuntos é a coleção de 
ensaios em G. W. Locher, Zw inglis Thought: New Perspectives (Leiden: Brill, 1981). Recursos pos
teriores cm H, W. Pipin, org,, 4  Zwingli Bibliography (Pittsburgh: Pittsburgh Theological Seminary, 
1972), ' ’



belecida foram o resultado de sua preocupação com a honra de seu país e 
com as vidas de seus soldados, morresse na batalha de Cappel, onde ele 
acompanhara as tropas de Zurique como seu capelão.-

Os interesses intelectuais de Zuínglio acompanharam o humanismo de 
Erasmo. Seu pai e outros parentes possibilitaram-lhe receber uma educação 
excelente. Seus estudos o conduziram às Universidades de Viena e da Basi
léia. Na Basiléia, ele se encontrou com diversos companheiros de estudo 
que, posteriormente, seriam seus companheiros na tarefa da reforma. Ele 
também estudou ali sob Tomás Wyttenbach, que atacou as indulgências 
mesmo antes de Lutero, e a quem Zuínglio posteriormente atribuiu ter-lhe 
ensinado a suficiência de Cristo para a salvação.^ Mas foi especialmente o 
próprio Erasmo que cativou a mente do jovem acadêmico.

Zuínglio visitara Erasmo na Basiléia em 1515. O famoso humanista cau
sara uma profunda impressão no jovem suíço. Mas a influência de Erasmo 
sobre Zuínglio ocorreu principalmente por meio da palavra escrita. Em seus 
primeiros anos, preocupado com o serviço mercenário, Zuínglio achou apoio 
no pacifismo de Erasmo.“* Na medida em que os eventos se desenrolaram, e 
Zuínglio se envolveu nas considerações políticas e militares relacionadas 
com a defesa da reforma nos cantões protestantes, ele abandonou a posição 
pacifista. Em 1523, Hulrico von Hutten refugiou-se em Zurique, e de lá 
escreveu um tratado atacando Erasmo. Na medida em que Erasmo culpou 
Zuínglio pela proteção que Zurique deu a Hutten, ocorreu o fim da sua 
amizade. Mas apesar disto, Zuínglio continuou admirando o estudioso ho
landês e tendo suas obras e métodos de investigação em alta conta. Portan
to, mesmo após o final de sua amizade, Erasmo foi uma das principais in
fluências que moldou o pensamento de Zuínglio.^

As fontes e tarefa da teologia

Lutero chegou à convicção da prioridade da Escritura sobre a tradição 
por meio de uma longa luta em que ele descobriu a tensão entre as duas; o

- W, Schaufelberger, “Kappel (1531): Die Hintergründe einer militärischen Katastrophe, SchArchVk, 
51 (1955):34-61,

 ̂J. Rilliet, Zwingli: Third Man o fthe  Reformation, pp.27,28.
J. Rogge, Zwingli und Erasmus: Die Friedensgedanken des jungen Zwingli (Sttutgart: Calwer 

Verlag, 1962).
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caso de Zuínglio foi diferente.*’ Ele se aproximou das Escrituras como um 
humanista cristão. Seu retorno para a Bíblia foi parte do retorno geral para 
as fontes, que caracterizou o movimento humanista. Como um humanista, 
ele acreditava que o modo de redescobrir a verdadeira natureza do Cristia
nismo era descobrir a mensagem da Escritura e aplicá-la para a renovação 
deste mesmo Cristianismo. Mesmo independente de sua inspiração, a Bí
blia tinha prioridade histórica, e assim era uma testemunha melhor do que a 
tradição posterior. Mas a Bíblia também é inspirada e, portanto, a priorida
de da Escritura não é somente uma afirmação histórica humanista, mas 
também uma prioridade que se estabelece com base na fé. Em 15 teses para 
debate que Zuínglio publicou no começo de 1523, ele declarou explicita
mente que é impossível entender a Escritura independente da direção divi
na. Ele não a estuda simplesmente como um humanista estudaria qualquer 
outro texto. Mas ele aplica à interpretação da Escritura os princípios que 
aprendera dos seus estudos humanistas e, portanto, sua exegese tende a ser 
menos alegórica do que se tornara usual.

Como no caso de Lutero, Zuínglio entende por “Palavra de Deus” não 
apenas as Escrituras, mas também a ação criativa de Deus. Ele diz acerca 
desta Palavra ativa que “é mais razoável afirmar que todo o curso da natureza 
deve ser alterado, do que admitir que a Palavra de Deus não deveria permane
cer e ser cumprida”.’ Entretanto, como as Escrituras são uma expressão dessa 
Palavra, elas também são infalíveis e certas de serem cumpridas. “Na sua 
Palavra, nós nunca podemos nos desviar. Nunca podemos ser iludidos, con
fundidos ou destruídos na sua Palavra. Se você pensa que não pode haver 
nenhuma segurança ou certeza para a alma, atente para a certeza da Palavra 
de Deus. A alma pode ser instmída e iluminada... de forma que ela perceba que 
toda sua salvação e justiça, ou justificação, está encerrada em Jesus Cristo.”'̂

Isto não significa, entretanto, que o único meio pelo qual nós pode
mos conhecer a Deus seja por meio das Santas Escrituras. Ao contrário, a 
existência de Deus pode ser conhecida pela razão humana. “O Que Deus é 
talvez esteja acima do entendimento humano, mas não que ele exista.”® 
Todos os pagãos conhecem a Deus de uma forma ou de outra, embora al-

*“ A. Rich, “Zwinglis Weg zur Reformation”, Zwingliana, 8 (1948): 511-35.
’ Da Pureza e Segurança ou Poder da Palavra de Deus {LCC, 24:70).
 ̂Ibid. {LCC, 24:84).
Sobre a Religião Verdadeira e a Falsa, em The Latin Works o f Huldreich Zwingli, org. S. M. 
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guns tenham ido tão longe a ponto de dividi-lo em diversas divindades dife
rentes, enquanto que outros reconhecem que há apenas um Deus. A razão 
disto não é que os seres humanos possuem um conhecimento natural de 
Deus, pois “o conhecimento de Deus, que nós atribuímos a alguma agência 
natural vem, na verdade, do próprio Deus”.'°

Por outro lado, o verdadeiro conhecimento de Deus -  o conhecimento 
do que Deus é -  nos pode vir somente pela revelação divina na Escritura. 
Nosso conhecimento de Deus está tão distante da realidade que, comparati
vamente, um besouro conhece mais a respeito de nós do que nós conhecemos 
de Deus. A razão disso é o grande abismo separando a criatura do Criador -  
um abismo do qual Zuínglio está clara e constantemente consciente.

Isso, em contrapartida, significa que, embora os filósofos conheçam al
gumas coisas a respeito de Deus e elas possam coincidir com os ensinos da 
Escritura, não devemos considerá-las como fontes para nossa teologia.

Tudo, portanto, que os teólogos concluíram a partir da filosofia quan
to ao ser de Deus é fraude e falsa rehgião. Se certos homens proferi
ram certas verdades sobre este assunto, foi pela boca de Deus, que 
espalhou, mesmo entre os pagãos, algumas sementes do seu próprio 
conhecimento, embora esparsas e obscuras; de outro modo, elas não 
seriam verdadeiras. Mas nós, a quem o próprio Deus falou, por meio 
do seu Filho e do Espírito Santo, não devemos procurar estas coisas 
naqueles que estão ensoberbecidos com a sabedoria humana, e, con
seqüentemente, corromperam o que eles receberam puro, mas [deve
mos procurá-las] nos oráculos divinos. Pois quando os homens com e
çaram a desconsiderar isto, eles caíram em tudo que é carnal, /.e., nas 
invenções da filosofia... Tal é a arrogância da carne que se apresentou 
como Teologia... Nós desejamos aprender da sua própria boca o que 
Deus é, para evitar que nos tornemos corruptos e façamos obras abo
mináveis.'*

Assim, ao menos em teoria, Zuínglio deseja originar toda a sua teologia 
da Escritura.'^ E ainda, quando imediatamente após estas palavras, ele prosse-

“> Ibid., p.59.
" Ib id , p.62.

Ibid., (Lat. Zwingli, 3:98): “É, portanto, loucura e total impiedade colocar os atos e decretos de 
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gue discutindo a natureza de Deus, a maioria de seus argumentos parece ser 
extraída dos filósofos, e não da Escritura. Isso ilustra a maneira em que o 
Humanismo trabalha na teologia de Zuínglio: A necessidade de retornar às 
fontes aponta na direção da autoridade exclusiva da Escritura, mas a apre
ciação humanista pela Antiguidade o faz ver considerável concordância en
tre a Escritura e o melhor desta Antiguidade. Isso será visto novamente 
quando discutirmos a relação entre a providência divina e a predestinação.

Providência e predestinação

A noção de Zuínglio a respeito de Deus é intimamente relacionada com 
a noção do absoluto. Seus argumentos em favor do monoteísmo são basea
dos não tanto na Escritura, mas na reivindicação de que a existência de um 
ser absoluto é uma impossibilidade lógica.'^ Portanto, a afirmação bíblica 
de que todas as coisas estão em Deus, deve ser tomada literalmente, signifi
cando “que nada está escondido dele, nada é desconhecido dele, nada além 
do seu alcance, nada é desobediente a ele”. A picada do mosquito foi pré- 
conhecida e pré-ordenada por Deus, e questionar por que Deus fez esta e 
outras coisas aparentemente más é “uma curiosidade feminina [!] vã e inú
til”.T u d o  que podemos fazer sobre a criação de Deus, com suas aparentes 
contradições, é aceitá-la e crer que todas estas coisas são feitas com base 
em um plano que a infinita sabedoria de Deus não desejou nos revelar. 
Assim, a doutrina da providência como aqui exposta não é meramente a 
afirmação de que nós podemos confiar em Deus para nosso sustento e bem- 
estar, mas também a afirmação de que o relacionamento entre Deus e o 
mundo é tal que tudo ocorre pela vontade de Deus.'^

É a partir dessa perspectiva que Zuínglio aborda a doutrina da predesti
nação, “pois toda a questão da predestinação, livre-arbítrio e mérito baseia- 
se sobre este assunto da providência”.’® Deus não somente conhece todas as 
coisas, mas também faz todas as coisas, pois “causas secundárias não são 
apropriadamente chamadas de causas”, e somente Deus é a causa primária

Uma Exposição da Fé {LCC, 24:246).
Sobre a Religião Verdadeira e a Falsa {Lat. Zwingli, 3:67).
Sermão, 10 de Agosto de 1530 {Lat. Zwingli, 2:136): “Providência é o governo permanente e 
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de todas as coisas.'’ Negar isso seria negar a própria natureza de Deus, 
como até os filósofos pagãos reconheceram.'* Qualquer coisa menos que o 
absoluto pré-determinismo infringiria a soberania e sabedoria de Deus.

Ao criar a humanidade e os anjos. Deus sabia que alguns entre eles cai
riam -  sabia e ordenou isso. O propósito de Deus ao fazê-lo foi que todos 
pudessem entender a natureza da justiça, contrastando-a com a injustiça. A 
queda de Satanás, e de Adão e Eva, não aconteceu contra a vontade de 
Deus. “Deus operou ambas estas coisas... Entretanto, ele não é injusto, 
nem o que ele fez é injustiça no que lhe diz respeito, pois ele não está 
debaixo da lei.” '® Além do mais, isto não deveria levar à conclusão que 
Deus é perverso ou não ama a criação, pois foi efetivamente por amor que 
Deus fez estas coisas, de forma que todos possamos conhecer a verdadeira 
natureza da fidelidade e justiça.

Com base nesta doutrina da predestinação,^“ Zuínglio pode facilmente 
refutar toda tentativa de fundamentar a salvação em obras. Salvação é o 
resultado da eleição divina e não de qualquer esforço de nossa parte. O que 
então dizer dos muitos textos da Escritura que parecem conectar a salvação 
com obras? Eles são facilmente explicados uma vez que se tem em mente 
que as obras humanas -  bem como tudo mais que acontece na criação -  são 
0 resultado da predestinação de Deus. Naqueles que são eleitos. Deus pro
duz boas obras e, portanto, boas obras são necessárias para a salvação, não 
no sentido que elas a produzem, mas no sentido que a eleição também é 
eleição para boas o b ra s .P o r  outro lado, o oposto também é verdadeiro 
acerca dos réprobos, em quem Deus opera o mal; e, ainda, este mal é impu
tado a eles que estão sob a lei, e não a Deus, que está acima dela.

Eleição e reprovação, assim, manifestam-se em sinais exteriores, de for
ma que se pode ter um avaliação razoavelmente acurada de quem são os 
eleitos e, especialmente, da própria eleição de alguém. Aqueles que reivin
dicam sua eleição, mas abandonam a Deus em momentos de adversidade, 
não estão realmente entre os eleitos.-- Aqueles que vivem no mal estão 
provavelmente entre os réprobos, embora eles também possam estar entre 
aqueles predestinados para a salvação, cuja eleição ainda não foi manifesta.

Sermão, 20 de Agosto de 1530 {Lat. Zwingli, 2:138).
'«/Ôirf.,p.l53.
‘V W d.,p .l76 .
“  Cf. G. W. Locher, “Die Prädestinationslehre Huldrych Zwinglis” , ThZschr, 12 (1956): 526-48.
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Quanto aos pagãos da Antiguidade, e quaisquer outros que ainda não tiveram 
a oportunidade de ouvir o evangelho, eles bem podem estar entre os eleitos, 
pois eles serão julgados numa base diferente -  e aqui Zuínglio afirma que ele 
escolheria a sorte de Sêneca ou de Sócrates, ao invés da sorte do Papa.-^

Uma das características mais interessantes da teologia de Zuínglio é sua 
insistência no desejo divino de se comunicar. Todo o processo de criação é 
uma comunicação de Deus. '̂* E como a coroa dessa criação, Deus fez a nós, 
que podemos nos comunicar com o Divino.

Em nosso estado decaído, é impossível nos conhecermos. Somos tão 
difíceis de apanhar quanto uma lula, pois também somos capazes de nos 
esconder obscurecendo as águas, quando alguém está prestes a nos apa
nhar. “Ele tem tanta irresponsabilidade em mentir, tanta prontidão para fin
gir e ocultar, que quando você pensa que o apanhou em algum lugar, você 
descobre que há muito ele escapou em outro lu g a r .A s s im , do mesmo 
modo como nós precisamos de revelação divina para conhecer a Deus, nós 
também necessitamos dela para conhecermo-nos a nós mesmos.^® A razão 
de tudo isso é a queda, que consistiu na desobediência de Adão à lei de 
Deus por causa de seu amor egocêntrico. Amor egocêntrico é a raiz de todo 
pecado, pois Adão quebrou a lei por buscar ser como Deus. Este pecado 
original de Adão não é rigorosamente transmitido à sua descendência; o 
que é transmitido é o resultado daquele pecado, que Zuínglio prefere cha
mar de “uma doença” .̂  ̂Isto, de forma alguma, minimiza as conseqüências 
do pecado original, pois Zuínglio afirma que a razão pela qual os “teólogos 
e hipócritas do apetite animal” insistem na liberdade de escolha é que eles 
não sabem a profundidade das conseqüências do pecado originaP^ -  uma 
afirmativa que não é inteiramente consistente com sua outra reivindicação 
que a própria natureza de Deus exclui o livre-arbítrio.

Em resumo, a predestinação e a negação da liberdade de escolha deri
vam da natureza de Deus, bem como de nosso estado presente.

“ Zè/rf., p.201.
Sobre a Religião Verdadeira e a Falsa {Lat. Zwingli, 3:70-71).
Ibid., pp.76-76
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Lei e evangelho

Como resultado de sua diferente abordagem da teologia, o entendimento 
de Zuínglio da lei e do evangelho não é o mesmo de Lutero. Sua resposta à 
questão sobre a maneira em que a lei foi abolida, e a maneira em que ainda 
é válida, é muito mais simples do que a de Lutero e, portanto, carece da 
profundidade dos pontos de vista do reformador germânico. Zuínglio co
meça distinguindo entre três leis: a lei eterna de Deus, como expressa nos 
mandamentos morais, as leis cerimoniais e as leis civis. As duas últimas 
não têm relação com esta questão, pois elas dizem respeito à pessoa exterior, 
e a questão do pecado e da justiça tem a ver com a pessoa interior. Portanto, 
somente as leis morais do Antigo Testamento devem ser consideradas aqui, 
e estas não foram abolidas em hipótese alguma. As leis civis dizem respeito 
a situações humanas particulares. As leis cerimoniais foram dadas para o 
tempo antes de Cristo. Mas a lei moral expressa a vontade eterna de Deus e, 
portanto, não pode ser abolida. O que aconteceu no Novo Testamento é que 
a lei moral foi resumida no mandamento do amor. O evangelho e a lei são na 
essência os mesmos. Portanto, aqueles que servem a Cristo estão sujeitos à 
lei do amor, que é a mesma que a lei moral do Antigo Testamento e que a lei 
natural inscrita em todos os corações.^® Assim, o primeiro ponto em que 
Zuínglio diverge de Lutero a este respeito é em sua afirmativa de que a lei 
permanece e que o evangelho de modo algum a contradiz.

O segundo ponto de divergência entre os dois reformadores com respei
to à lei relaciona-se com sua avaliação da mesma. Zuínglio não passou pela 
experiência de sentir-se condenado pela lei, que foi determinante para Lutero. 
Portanto, ele não pode aceitar a afirmação de Lutero que a Lei é terrível e 
que sua função é pronunciar a palavra de julgamento de Deus sobre nós. A 
referência a Lutero é clara quando Zuínglio diz que “em nosso tempo, algu
mas pessoas de capital importância falaram sem seriedade suficiente sobre 
a lei, segundo o entendimento delas, ao afirmarem que a lei é somente para 
aterrorizar, condenar e entregar aos tormentos. Na realidade, a lei não faz 
isso em absoluto; ao contrário, estabelece o ponto de vista, a vontade e a 
natureza da Deidade” .̂ °

-Ubid., pp. 137-38.
Sermão, 20 de Agosto de 1530 {Lat. Zwingli, 2:166).



Disso procede o entendimento de Zuínglio sobre o evangelho, que é, em 
muitos aspectos, similar ao ponto de vista de Lutero embora, em muitos 
outros, seja diferente. À semelhança de Lutero, ZuíngUo crê que o evange
lho é as boas novas de que os pecados são pagos no nome de Cristo. Seme
lhantemente ao reformador alemão, Zuínglio afirma que este perdão pode 
ser recebido somente quando se é consciente de sua própria miserabihdade -  
embora ele atribua esta função ao Espírito, antes que à lei.^' Mas ele insiste 
muito mais do que Lutero no resultado objetivo do evangelho, fazendo-nos 
completos e capazes de obedecer à lei. “Teria sido absurdo se ele, para 
quem tudo que virá a ocorrer é visto como algo presente, tivesse determina
do livrar o ser humano por um tão grande preço, e ainda intentasse permitir- 
lhe, imediatamente após seu livramento, tropeçar em seus antigos pecados. 
Ele proclama, portanto, desde o começo que nossas vidas e caráter devem 
ser mudados.

Portanto, em última análise, lei e evangelho são praticamente os mes
m o s .I s s o  decorre logicamente do entendimento de Zuínglio acerca da 
providência divina e da predestinação. A vontade de Deus é sempre a mes
ma e foi revelada na lei. A função do evangelho, então, é nos liberar das 
conseqüências de termos quebrado a lei, e nos capacitar a obedecê-la.

A igreja e o Estado

A doutrina da igreja formulada por Zuínglio está intimamente relaciona
da com sua doutrina da predestinação.^"' Num sentido rigoroso, a igreja é a 
assembléia dos eleitos. Uma vez que estes não serão claramente manifestos 
até o último dia, esta igreja é invisível aos olhos humanos. Mas a confissão 
do nome de Cristo e uma vida de acordo com seus mandamentos são sinais 
razoáveis de eleição e, portanto, a assembléia daqueles que têm estes sinais 
também é chamada de igreja. A primeira é a “noiva de Cristo”, e é aquela 
que pode ser apropriadamente chamada de “sem mancha”. Esta é a igreja 
que não pode errar, pois é predestinada a ser obediente a Cristo. A última -  
ou seja, a assembléia daqueles que mostram sinais de eleição -  pode errar.

” Sobre a Religião Verdadeira e a Falsa {Lat. Zwingli, 3:119).
Ibid.. 3:120.
CR, 89:79.
Uma breve mas esclarecedora discussão desse assunto pode ser achada em J. Courvoisier, Zwingli: 

A Reformed Theologian (Londres: Epworth Press, 1963), pp.51-56.



todavia, é um sinal necessário, embora provisório, da verdadeira igreja. 
Assim, o contraste entre a igreja visível e a invisível não é uma tentativa de 
diminuir a importância da comunidade terrena, mas de mostrar como a igreja 
pode ser simultaneamente o número dos eleitos e uma comunidade vivendo 
num tempo quando a eleição não foi claramente manifesta.

Nós tam bém  cremos que há somente uma igreja santa e católica, ou 
seja, universal, e que esta igreja é visível ou invisível. De acordo com 
o ensino de Paulo, a igreja invisível é aquela que desceu do céu, o que 
eqüivale a dizer, a igreja que conhece e abraça a Deus pela iluminação 
do Espírito Santo. A esta igreja pertencem todos que crêem em todo o 
mundo. Não é chamada invisível porque os crentes sejam invisíveis, 
mas porque é oculta dos olhos dos homens quem são eles: pois os 
crentes são conhecidos somente por Deus e por eles mesmos.

E a igreja visível não é o pontificado Romano e outros que carregam 
a mitra, mas todos que fazem profissão de fé em Cristo em todo o 
m undo. N este núm ero há aqueles que são falsam ente cham ados 
cristãos, vendo que eles não possuem fé interior. Dentro da igreja 
visível, portanto, há alguns que não são membros da igreja eleita e 
invisível.

Como a igreja visível deve ser um sinal da invisível, e como sua tarefa é 
a proclamação do evangelho, ela tem a obrigação e a autoridade de discipli
nar suas fileiras. Além do mais, como esta igreja existe em comunidades 
locais, essa tarefa é confiada a congregações locais. “E assim é o ofício 
destas igrejas... rejeitar quem é manifestamente delinqüente,” e decidir sobre 
a ortodoxia de seus pastores.^® Embora uma pessoa isolada não possa exco
mungar uma outra, a congregação como um todo pode fazê-lo no caso de 
um “pecador declarado”. I s s o ,  entretanto, de modo algum afeta o relacio
namento do pecador com Deus, pois isso é somente uma questão da elei
ção; é, ao contrário, um sinal de que a pessoa em questão parece ser um 
réprobo. Se numa ocasião posterior, o pecador demonstrar sinais de elei
ção, ele ou ela deve ser readmitido(a) na congregação. De maneira similar, 
a congregação deve apontar aqueles que devem ser seus ministros e os nu
trirão na fé, mas ao mesmo tempo, deve julgá-los de acordo com a Palavra 
de Deus, para ver se eles, de fato, são ministros daquela Palavra.

Uma Exposição da Fé (LCC, 24:265-66), Cf. Resposta a Emser (Lar. Zwingli, 3:366-82), 
Resposta a Emser (Lat. Zwingli, 3:375),

"  Sessenta e Sete Teses, 31-32 (CR, 89:276-77).



Quanto à questão do relacionamento entre igreja e Estado, Zuínglio esta
beleceu entre eles uma relação mais próxima do que Lutero o fez.^^ Isso, 
novamente, se relaciona com seu entendimento da função da lei divina. 
Embora a lei cristã seja mais elevada que a lei civil, ambas expressam uma 
única vontade divina, e não há descontinuidade entre elas. Assim, mesmo 
aqueles que não estão entre os eleitos, e que portanto não seguem a lei 
evangélica, estão sujeitos à lei de Deus como ela é manifesta nos governa
dores e na lei civil. Além do mais, devido às circunstâncias históricas em 
Zurique, Zuínglio freqüentemente fala como se igreja e Estado fossem ins
tituições mutuamente abrangentes, ou melhor, como se existisse somente 
um corpo chamado “igreja” com dois ofícios ou funções: governo e minis
tério. “Na igreja de Cristo, o governo e a profecia são ambos necessários, 
embora a última tenha precedência. Pois assim como o homem é necessaria
mente constituído de corpo e alma, sendo o corpo a parte inferior e mais 
humilde, assim não pode haver igreja sem governo, embora o governo su
pervisione e controle aquelas circunstâncias mais mundanas, que são muito 
distantes das coisas do Espírito.” ®̂

Assim, Zuínglio parece estar falando em termos intimamente paralelos 
às concepções que justificaram as atividades de Inocêncio III séculos antes, 
embora sua cristandade fosse grandemente reduzida em tamanho. Na medi
da em que ele cumpriu um importante papel dentro do concílio que consti
tuiu o governo em Zurique, a efetiva prática do governo chegou muito pró
xima de ser uma teocracia.

Os sacramentos

A teoria de Zuínglio sobre os sacramentos foi desenvolvida em oposição 
a outros três pontos de vista: o luterano, o católico e o anabatista. Isto é 
claro no tratado Sobre a Religião Verdadeira e a Falsa, onde Zuínglio ofe
rece sua discussão mais sucinta do assunto, descrevendo as perspectivas 
desses três grupos e, então, prosseguindo para responder a elas. Contra os

A. Famer, Die Lehre von Kirche und Staat bei Zwingli (Tübingen: J.C.B. Molir, 1930); H. Schmid, 
Zwinglis Lehre von der Göttlichen und Menschlichen Gerechtigkeit (Zurique: Zwinli Verlag, 1959), 
pp.221-258; R. C. Walton, Zwingli's Theocracy (Toronto: University Press, 1963).

A. Famer, Die Lehre von Kirche und Staat bei Zwingli (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1930); H. Schmid, 
Zwinglis Lehre von der göttlischen und menschlichen Gerechtigkeit (Zurique: Zwingli Verlag, 1959), 
pp.221-258; R. C. Walton, Zw ingli’s Theocracy (Toronto: University Press, 1963).



católicos, ele argumenta com base no significado original da palavra 
■‘sacramentum” como um ato de iniciação ou juramento, e assim nega que 
os sacramentos “tenham qualquer poder para libertar a consciência”.C o n tra  
Lutero, a quem ele não menciona pelo nome, Zuínglio argumenta que os 
sacramentos não podem ser considerados sinais exteriores de tal natureza 
que, quando eles são realizados, um evento interior acontece, “pois, desse 
modo, a liberdade do Espírito... seria limitada”.“** Finalmente, contra os 
anabatistas, Zuínglio rejeita que, se os sacramentos são simplesmente si
nais de algo que já ocorreu, eles são iniiteis. Contra todas estas posições, ele 
propõe uma que coloca a comunidade dos que crêem no centro: “os sacra
mentos são, então, sinais ou cerimoniais... pelos quais um homem prova 
para a igreja que ele almeja ser ou é um soldado de Cristo, e que informam 
toda a igreja, antes que a si mesmo, de sua fé. Pois se sua fé é tão perfeita 
que não necessita de um sinal cerimonial para confirmá-la, ela não é fé... 
Pois fé é aquilo pelo qual nós confiamos na misericórdia de Deus de forma 
inabalável, firmemente e com um coração íntegro”.'*“

Estes sacramentos são dois: batismo, pelo qual os cristãos são iniciados, 
e a Ceia do Senhor, que mostra que os cristãos mantêm em mente a paixão 
e a vitória de Cristo e são membros de sua igreja."*̂

Em virtude desse entendimento dos sacramentos, o batismo não pode 
ser considerado como algo que purifica os pecados do batizado. Isto parece 
levar Zuínglio à posição dos anabatistas, que insistiam que as crianças não 
deveriam ser batizadas. Por esta razão, ele se sentiu compelido a escrever 
extensivamente, mostrando como sua posição era compatível com o batis
mo de infantes. Seu argumento é baseado na analogia entre a circuncisão e 
o batismo como sinais do p ac to .A ss im  como os antigos sinalizavam sua 
incorporação a Israel pelo ato da circuncisão, assim os cristãos agora sina
lizam a incorporação na igreja pelo ato do batismo. O fato que os infantes 
não podem crer não tem maior conseqüência pois, de qualquer modo, o que 
o batismo significa não é a salvação por meio de uma realização humana, 
mas a salvação pela graça de Deus. Assim, o batismo de um infante é uma 
recordação para a igreja do fundamento de sua própria salvação.

Lat. Zwingli, 3:181.
■"/Wd.,p.l83.
« f t id . ,p .l8 4 .
«  Ibid.
^  J. W. Cottrel, Covenant and Baptism in the Theology ofHuldreich Zwingli, (Ann Arbor: University 

of Michigan Microfilms, 1971).



Foi a Ceia do Senhor, entretanto, que deu lugar à longa controvérsia, 
inicialmente entre Zuínglio e Lutero, e posteriormente entre os seguidores 
de ambos. Para Zuínglio, tanto quanto para Lutero, isto não foi uma matéria 
secundária, “pois eu temo que se há um erro pernicioso na adoração e vene
ração do único Deus verdadeiro, ele está no abuso da Eucaristia”."'̂  A razão 
pela qual os erros comuns com respeito à Ceia do Senhor precisam ser 
evitados é que eles são o começo de todas as várias formas de idolatria que 
têm se infiltrado na igreja ao longo dos séculos. A verdade é que a eucaris
tia não é mais do que o seu próprio nome diz: “a ação de graças e regozijo 
comum daqueles que declaram a morte de Cristo”."''’ O sexto capítulo de 
João, onde Cristo fala acerca de nosso comer da sua carne, deve ser enten
dido dentro de seu contexto, que tem a ver com crer nele, pois “ele é um 
meio de salvação para nós, não por ser comido, mas por ser sacrificado”. 
Quanto às palavras da instituição, o verbo “é” deve ser entendido no senti
do de “significa”, como em tantos outros casos em que Cristo diz que ele é 
a porta, o pastor, ou o caminho.

Zuínglio foi compelido a insistir que Cristo não estava corporalmente 
presente na eucaristia por duas razões básicas. A primeira foi seu entendi
mento do relacionamento entre o material e o espiritual; a segunda foi sua 
perspectiva da encarnação. Uma vez que em ambas ele divergiu de Lutero, 
este estava certo quando ele disse: “Nós não somos do mesmo espírito” .

A primeira razão para rejeitar a presença corporal pode ser vista quando 
Zuínglio diz que “para a obtenção da salvação, eu não atribuo nenhum po
der a quaisquer elementos desse mundo, ou seja, às coisas do sentido”,"*̂ 
Pois corpo e espírito são coisas tão essencialmente diferentes que qualquer 
que você considere não pode ser a outra”.A s s im , a rejeição de Zuínglio 
da presença corporal deriva, ao menos em parte, da pressuposição que o 
sacramento, de forma a ser espiritualmente proveitoso, deve ser puramente 
espiritual. Afirmar o oposto seria perigosamente próximo da idolatria. A 
segunda razão para a rejeição de Zuínglio dos pontos de vista de Lutero é 
seu entendimento da encarnação. Se a Cristologia de Lutero é do tipo 
unificador, que no período Patrístico estava associada à cidade de Alexandria,

Sobre a Religião Verdadeira e a Falsa {Lat. Zwingli, 3:198-99). 
‘■0 Ib id , p.200.

Ibid., p.205.
<̂’ Ibid„ p,211.
« /W á., p.214.



a Cristologia de Zuínglio é do tipo separatista, que era característico de 
Antioquia. Ele não pode aceitar a noção que a encarnação é tal que, por 
meio da com m unicatio  idiom atum , a natureza hum ana se tornou 
onipresente.^“ Se Cristo ascendeu ao céu e está sentado à mão direita de 
Deus, seu corpo não pode estar em outro lugar.

Dadas as suas pressuposições divergentes, não é surpreendente que Lutero 
e Zuínglio, a despeito de seu zelo comum pela reforma da igreja, e a despei
to também de seu desejo sincero de alcançar um acordo em Marburgo -  
embora este não seja o quadro retratado por muitos historiadores -  foram 
incapazes de alcançar tal acordo.

Em resumo, Zuínglio foi, em alguns sentidos, um reformador mais radi
cal do que Lutero, e em outros sentidos, mais conservador. Ele foi muito 
além de Lutero em sua rejeição das práticas tradicionais da igreja medieval. 
Poder-se-ia quase dizer que, enquanto Lutero rejeitou somente aqueles ele
mentos da tradição que poderiam ser provados como contradizendo o texto 
claro da Escritura, Zuínglio assumiu uma posição oposta, rejeitando tudo, 
exceto aquilo que pudesse ser provado pela Escritura. Sua tarefa era a res
tauração do Cristianismo primitivo. A Zurique de Zuínglio livrou-se do ór
gão na catedral, a despeito do fato que o próprio Zuínglio era um músico 
talentoso. Em seus pontos de vista sobre os sacramentos, Zuínglio foi muito 
além de Lutero. E ainda, algo da natureza radical da experiência de Lutero 
perdeu-se na teologia de Zuínglio. Não se encontra mais aqui a dialética de 
rebelião versus redenção, de lei versus evangelho, que era tão fundamental 
para Lutero. Tampouco nós ouvimos a Palavra de Deus em um julgamento 
radical de toda palavra humana. Salvação pela graça é agora algo que quase 
pode ser deduzido da onipotência divina. A lei, uma vez mais, tornou-se 
nossa amiga. Assim, seria impreciso dizer que Zuínglio é um reformador 
mais radical do que Lutero -  de fato, ele minimizou algumas das descober
tas de Lutero. Mas seria ainda mais impreciso dizer que ele era mais mode
rado do que seu equivalente germânico, pois em muitas coisas foi muito 
além de Lutero. Talvez uma avaliação apropriada seja que em Zuínglio a 
reforma suíça tomou sua própria forma, profundamente moldada por Lutero 
bem como pelo Humanismo, mas foi também o resultado das singulares

Esta é a função da doutrina de Zuínglio sobre “alloeosis” , que ele extrai da retórica antiga e que 
ier\ e para explicar o fato que a Ecritura declara como se aqui houvesse uma real comunicação de 
propriedades (communicatio idiomatum) entre as duas naturezas de Cristo. Veja G. W. Locher, Die 
Tneoiogie Huldrych Zwinglis im Lichte seiner Christologie (Zurique: Zwingh Verlag, 1952), pp.128-132.



circunstâncias políticas e sociais que foram alcançadas na Suíça. Também 
é justo dizer que, por meio de Calvino e, posteriormente de toda a tradição 
puritana, a influência de Zuínglio e da reforma suíça foi pelo menos tão 
importante quanto a de Lutero.



IV
o ANABATISMO E A REFORMA RADICAL

A reforma advogada por Lutero e Zuínglio questionou muitos dos ensi
nos e práticas da igreja tradicional, mas aceitou, sem muita hesitação a 
grande maioria dos pontos de vista tradicionais acerca do Estado e sua au
toridade. Embora suas visões sobre o relacionamento entre igreja e Estado 
diferissem consideravelmente, Lutero e Zuínglio concordaram no valor 
positivo e na autoridade do Estado. Ambos criam que -  dentro de certos 
limites -  os cristãos devem obedecer ao Estado, e que eles são chamados a 
servir, em suas diferentes funções, dentro desse Estado. Foi inevitável, en
tretanto, na medida em que a procura por um Cristianismo original e pura
mente escriturístico se desenvolveu, que alguns reivindicassem que a ten
são entre a igreja e o Império Romano, nos primeiros séculos do Cristianis
mo, era, de algum modo, normativa. Isto significava que a igreja não pode
ria ser aliada com o governo, que uma igreja verdadeira estava sempre pro
vocando perseguição e que a conversão de Constantino fora, portanto, a 
grande apostasia que marcou o fim do Cristianismo puro.

Esta foi uma das características mais comuns de uma ampla variedade 
de movimentos que se desenvolveram imediatamente após a reforma 
luterana.' Isso não foi um fenômeno novo, mas possuiu uma longa tradição 
na Idade Média. Os Valdenses, os primeiros Franciscanos, os Fraticelli e

‘ Um bom estudo geral de todo o movimento é G. H. Williams, The Radical Reformation (Filadél
fia: Westminster Press, 1962),



uma legião de outros movimentos semelhantes haviam incorporado a insa
tisfação de muitos quanto ao estado de coisas vigente, especialmente no 
que se referia ao relacionamento entre a vida cristã e os poderes existentes. 
Portanto, não deveria surpreender que durante o século 16, especialmente 
em territórios protestantes onde tantos dos padrões tradicionais de autori
dade estavam sendo questionados e abolidos, tais movimentos tenham pro
liferado. Durante os estágios iniciais da Reforma, Lutero e seus seguidores 
tiveram que contender com o extremismo de Andreas Bodenstein von 
Carlstadt,^ um dos colegas de Lutero em Wittenberg, que sentiu que o irmão 
Martinho não fora suficientemente longe e que, portanto, se prevaleceu do 
exílio de Lutero em Wartburg para radicalizar a Reforma em Wittenberg. 
Em Zwickau, desenvolveu-se um movimento, cujos “profetas” reivindica
vam que a Bíblia não era necessária, uma vez que eles tinham o Espírito. 
Embora Lutero tenha se esforçado por erradicar tais perspectivas de 
Wittemberg, elas continuaram a se expandir em outras partes da Alemanha. 
Em 1524, os camponeses se revoltaram. Isso foi, em certo sentido, a conti
nuação de uma longa tradição de rebeliões de camponeses. Nessa ocasião, 
o movimento levou a uma insurreição generalizada e a uma sangrenta re
pressão. Ele teve como um de seus profetas um homem que fora profunda
mente influenciado pelos pontos de vista de Lutero, a saber. Tomas Müntzer. 
Embora Lutero tivesse repudiado Müntzer, muitos ainda o relacionavam 
com a rebelião. Lutero encorajou os príncipes a esmagar esta rebelião com 
o uso da violência e, posteriormente, os convocou a demonstrar misericór
dia em relação aos camponeses subjugados.^ Este episódio e outros seme
lhantes convenceram muitos dos mais radicais que a reforma de Lutero não 
fora longe o suficiente, enquanto que os mais conservadores foram fortale
cidos em sua opinião de que Lutero e seus seguidores haviam aberto uma 
caixa de Pandora, que eles não podiam controlar.

Finalmente, nem todos os reformadores radicais foram revolucionários 
políticos. Este foi um quadro pintado por católicos, luteranos e reformados, 
de forma a desacreditar um movimento que todos os ramos do Cristianismo 
estabelecido acharam embaraçoso e, até mesmo, perigoso. Para pintar este

 ̂G. Fuchs, “Karlstadts radikal-reformatorisches Wirken und seine Stellung zwischen Müntzer und 
Luther”, W ZM LU , 3 (1954): 523-551. C. A. Pater, Karlstadt as the Father o f  the Baptist Movements 
(Toronto: University of Toronto Press, 1984).

 ̂Ver H. Kirchner, Luther and the Peasants’ War (Filadélfia: Fortress, 1972); R. C. Crossley, Luther 
and the Peasants’ War (Nova York: Exposition, 1974).



quadro, eles apontaram para os poucos extremistas reais entre os reforma
dores radicais e os apresentaram como representativos de todo o movimen
to. Portanto, de forma a corrigir este quadro, devemos distinguir entre os 
primeiros líderes do movimento -  a maioria dos quais eram pacifistas; a ala 
extremista, que se desenvolveu sob a pressão da perseguição; e a forma 
fmal do movimento, como ele finalmente sobreviveu. Além do mais, tam
bém devemos distinguir entre aqueles cuja autoridade final era a Bíblia e 
outros, que reivindicavam estar embasados no Espírito ou na razão. Disso 
segue o esboço do presente capítulo, que discutirá o Anabatismo sob três 
seções -  “primitivo”, “revolucionário”, e posterior -  e então se voltará para 
os reformadores espirituais e racionalistas.

O movimento anabatista primitivo

Embora seus oponentes tenham tentado relacionar o movimento 
anabatista com os profetas de Zwickau e com Tomas Münster,"* a verdade 
parece ser que o movimento anabatista começou de fato em Zurique entre 
alguns que pensavam que Zuínglio era muito moderado e cauteloso em sua 
teologia e política.^ Alguns destes oponentes eram naturais de Zurique, en
quanto outros eram exilados que haviam vindo para aquela cidade porque a 
Reforma estava fazendo progresso nela. Já por algum tempo, eles vinham 
argumentando que o Novo Testamento requeria que os cristãos fossem muito 
além do que Zuínglio estava disposto a fazer. Eles criam que a Reforma 
deveria purificar não apenas a teologia, mas também a vida integral dos 
cristãos, especialmente no que se referia aos relacionamentos sociais e po
líticos. Portanto, a igreja não deveria ser apoiada pelo Estado, nem por 
dízimos, nem por impostos, nem pelo uso da espada. O Cristianismo era 
uma questão de convicção individual, que não poderia ser imposta a quem

■' Conforme H. S. Bender, “Die Zwickauer Propiieten, Tiiomas Müntzer und die Täufer”, ThZschr, 8 
11952): 262-278; versão inglesa em MQR, 21 (1953): 3-16. Um esclarecimento importante sobre 
Müntzer como um místico é oferecido por H. J. Goertz, hviere und äussere Ordnung in der Theologie 
Thomas Müntzers (Leiden: E. J. Brill, 1967). Sobre seus escritos, ver G. Franz, “Bibliographie der 
Schriften Thomas Müntzers” , em Zeitschrift. Thür. Gescg., séries novas, 34 (1940): 161-173.

* E. B. Bax, Rise and Fcdl o fthe Anabaptists, reprint (Nova York: American Scholar Publications, 
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quer que fosse mas, ao contrário, requeria uma decisão pessoal. Segue-se, 
então, que infantes não deveriam ser batizados, pois eles não podem fazer 
tal decisão. Inicialmente, estes “Irmãos” -  como eles se autodenominavam -  
simplesmente questionaram o batismo infantil, mas não rebatizaram aque
les que haviam sido batizados enquanto crianças.

O passo crucial foi dado em 21 de Janeiro de 1525, quando o sacerdote 
exilado George Blaurock pediu a um outro dentre os Irmãos, Conrad Grebel, 
para batizá-lo. Grebel o fez, e imediatamente Blaurock começou a batizar 
outros membros da comunidade. Visto que todas estas pessoas, tendo nascido 
em lares cristãos, já haviam sido batizadas, os opositores do movimento os 
chamaram de “anabatistas”, o que significa “rebatizadores”. Este nome não 
era inteiramente preciso, pois os anabatistas não criam que eles estivessem 
rebatizando ninguém, mas consideravam que estavam, ao contrário, admi
nistrando a única forma válida de batismo. Além do mais, o nome é inexato 
porque os anabatistas sustentavam diversas doutrinas que eram, pelo me
nos, tão importantes para eles quanto a do batismo de adultos. Portanto, o 
nome dado a eles tende a focalizar a atenção no que é realmente o resulta
do, e não na razão básica de sua discordância de outros cristãos. De qual
quer modo, a decisão de rebatizarem a si próprios e a outros foi crucial, pois 
as antigas leis de Teodósio e Justino haviam decretado a pena de morte para 
qualquer um que praticasse o rebatismo. Aquelas leis haviam sido instituí
das contra os Donatistas, que, em seu contexto, foram punidos por sua rebe
lião civil, mais do que por sua heresia; mas, a despeito disso, tais leis foram 
agora aplicadas aos anabatistas, e centenas foram mortos.

Por outro lado, embora o movimento anabatista mais influente tenha 
começado em Zurique, não parece haver qualquer conexão entre o grupo 
desta cidade e, pelo menos, o de dois outros lugares, onde pontos de vista 
similares parecem ter se desenvolvido independentemente: Augsburgo e Po 
Valley. O líder da associação secreta em Augsburgo foi Hans Denck, que 
parece ter sido influenciado por Lutero, bem como pelos místicos da região 
do Reno. Embora seu discípulo mais conhecido, Hans Hut, houvesse sido 
um discípulo de Tomas Müntzer anteriormente, os ensinos do profeta da 
revolução não parecem tê-lo influenciado mais do que causar uma profun
da preocupação por justiça social. Em Po Valley e circunvizinhanças, um 
grupo similar surgiu sob a liderança de Camilo Renato. Este grupo -  indire
tamente influenciado por Miguel de Serveto -  negava não somente o batis
mo infantil, mas também as doutrinas tradicionais da Trindade e da imorta
lidade da alma.



Como não podemos avaliar aqui todas as tendências do Anabatismo, em 
suas divergências e convergências,® devemos focalizar nossa atenção nos 
líderes que parecem ser mais representativos do movimento como um todo. 
Dois destes são Conrado Grebel e Hans Denck. Portanto, eles servirão como 
o fundamento para nossa exposição da teologia anabatista primitiva. O alvo 
que estava sendo perseguido por Conrado Grebel {ca. 1498-1526)^ e por 
outros líderes anabatistas era a restauração total do Cristianismo do Novo 
Testamento. Isto tinha que ser feito não somente em questões teológicas 
básicas, mas também em assuntos relacionados à liturgia e ao governo ecle
siástico. Assim, quando Grebel e seus companheiros de Zurique souberam 
que Tomas Müntzer estava repudiando o batismo infantil -  embora não 
rebatizando -  e que ele mudara a liturgia e compusera diversos hinos em 
alemão, eles escreveram congratulando-o por sua posição acerca do batis
mo, mas também argumentando que cantar na igreja não tinha base no Novo 
Testamento e, portanto, devia ser rejeitado.^ Foi este desejo de restaurar o 
Cristianismo primitivo que os levou a seus pontos de vista acerca da igreja 
e de sua relação com o Estado.

É claro que a natureza da igreja no Novo Testamento era muito diferente 
da prática tradicional -  tanto católica quanto protestante -  de interligar a 
igreja com a comunidade civil. No Novo Testamento, a igreja é uma comu
nidade, em sua maioria, retirada do mundo, muito diferente dele, e consis
tindo somente daqueles que pessoalmente decidiram ser incorporados no 
corpo de Cristo. Num certo ponto, Grebel e seus amigos sugeriram a Zuínglio 
que tal igreja fosse formada em Zurique.“̂ Denck e outros preferiam os ter
mos “comunidade” e “congregação”, ao invés de “igreja”.T u d o  que deve-

Um bom resumo da literatura acerca de todo o movimento pode ser vista em W. Köhler, “Das 
Taufertum in der neuren kirchenhistorischen Literatur” , ARG, 37 (1940): 93-107; 38 (1941): 349
365; 40 (1943): 246-271; 41 (1944): 164-187. Sobre fontes primárias, ver Quellen zur Geschichte 
der Täufer, em diversos números de QFRgesch.
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mos fazer para nos filiarmos a esta igreja é nos arrependermos de nossos 
pecados e morrer para eles, apegarmo-nos a Cristo e levar uma nova vida." 
Uma vez que fazemos isto e expressamos para a comunidade nosso desejo 
de nos filiarmos, devemos ser recebidos como irmãos e irmãs em Cristo.

Esta comunidade não deve receber apoio do mundo e de seus poderes. 
Seus ministros são escolhidos por ela -  não pelo Estado -  e sustentados 
pela doação voluntária dos membros.'^ O Estado não deve ser rejeitado 
absolutamente. Ele tem uma função e cristãos fazem bem em obedecer suas 
leis, na medida em que elas não se chocam com a consciência. Mas o Esta
do lida com o exterior, com as questões “seculares”, e não deve ingerir em 
questões espirituais.*^ A espada não deve ser desembainhada para defender 
a fé.'"* Ao contrário, a comunidade dos crentes deve estar pronta para ser 
uma comunidade sofredora; de fato, ela será uma comunidade sofredora, 
pois o mundo não entende os seus caminhos, mas os despreza. Embora 
alguns anabatistas discordassem, Grebel entendia que os cristãos poderiam 
tentar eleger companheiros cristãos para posições de autoridade, na espe
rança que eles governassem de acordo com a vontade de Deus. Mas cristãos 
não devem causar a queda de maus governantes, nem devem se defender 
contra eles de qualquer maneira, exceto estando prontos para suportar per
seguição. Nem mesmo contra um inimigo estrangeiro, nem contra os tur
cos, os verdadeiros crentes podem se armar. Como será claramente visto, 
estes pontos de vista foram considerados como subversivos por autoridades 
numa Cristandade ameaçada pelos turcos, e em cantões suíços, tal como 
Zurique, ameaçada pelos cantões católicos. Esta foi uma das razões princi
pais porque os anabatistas foram perseguidos.

O que leva uma pessoa -  homem ou mulher, pois a maioria dos anabatistas 
era igualitária a este respeito -  à fé verdadeira não é a predestinação. A 
doutrina da predestinação, especialmente como ensinada por Zuínglio, é 
uma abominação e um meio de nos desculpar e culpar Deus por nosso peca
do. De modo algum. Deus pode ser considerado a causa do mal, pois Deus 
é bom.'^ E nossa vontade, em nossa rebelião contra Deus, que cria o mal. O

" C/?, 91:369.
Ibid., 91:405.
Ibid., 93:33; QFRgesch, 24:85.
Grebel em Carta para Tomas Müntzer (LCC, 25:80). Cf. H. S. Bender, The Anabaptists and 
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pecado consiste em procurar seus próprios interesses, em não se render a 
Deus (ungelassenheit). “Render-se” {gelassenheit) é típico da vontade de 
Deus. É porque Deus se rende à vontade liumana, e não . viola, que ele nos 
permite continuar como somos.''’ Em Cristo e em seu sofrimento, nós te
mos a manifestação clara da disposição divina para se render. Nós, em con
trapartida, devemos nos render a Deus, se pretendemos nos tornar verdadei
ros cristãos. Diante de Deus, o que fazemos não vale nada; somente o que 
não fazemos, nosso render-se e permitir que ele assuma o controle, é algu
ma coisa.'’

O começo da fé está no ouvir da Palavra.'^ Mas a partir daí, deve seguir- 
se a conversão, pela qual nos afastamos de nosso pecado e vontade própria 
e nos rendemos a Deus. Na conversão, por meio do sangue de Cristo, todos 
os pecados são lavados e o convertido entra numa vida nova e santa. Isso 
não significa que nós sejamos livres do pecado, mas que agora temos poder 
para resisti-lo. Se, por outro lado, nós reivindicamos nossa conversão e nos 
falta este poder, nossa fé não é verdadeira. Tal pessoa é uma hipócrita e 
deve ser excluída da comunhão dos crentes.'“̂ Isso, e a vida de perdição que 
a acompanha, deve ser mais temida do que a morte nas mãos dos persegui
dores. Esta última, ao invés de ser temida, deveria ser bem-vinda, pois é um 
sinal de que nos encontramos na tradição dos profetas, apóstolos e cristãos 
primitivos.

Todas as cerimônias religiosas devem ser simples e sem ritual excessi
vo.^" Elas devem seguir exclusivamente a prática do Novo Testamento. Como 
já foi dito acima, não deve haver canto litúrgico. O ato central da adoração 
é a leitura da Palavra e sua exposição. O Batismo e a Ceia do Senhor são 
símbolos de realidades interiores. O Batismo é um símbolo da conversão e 
da purificação de pecados^' e, portanto, deve ser administrado somente para 
crentes adultos. A maioria dos primeiros anabatistas -  deve-se salientar -

Ibid., p.33.
Ibid.
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batizaram por efusão, e não por imersão. Foi posteriormente que, em seus 
esforços por se aproximarem tanto quanto possível do Novo Testamento, os 
anabatistas começaram a batizar por imersão. A Ceia do Senhor era nor
malmente ministrada em pequenos grupos, e seu simbolismo estava ligado 
com a comunhão que une os cristãos entre si e com Cristo. O indigno não 
podia participar, pois isto romperia o simbolismo da união.

Em resumo, o anabatismo primitivo foi uma tentativa de ser consistente 
com a reivindicação protestante de um retorno à autoridade do Novo Testa
mento. Se isto fosse levado a sério -  assim eles reivindicavam -  seria ne
cessário abandonar todas as práticas que haviam se infiltrado na vida da 
igreja ao longo dos séculos. Sobretudo, seria necessário considerar o Ser
mão do Monte literalmente e viver de acordo com ele, não prestando aten
ção às muitas objeções que a falta de fé levanta a respeito de tal decisão.

Os anabatistas revolucionários

Os ensinos dos anabatistas primitivos não foram bem recebidos nem por 
líderes católicos nem por protestantes. As antigas leis condenando à morte 
todos os que praticassem rebatismo logo tomaram novo vigor e a história 
do Anabatismo tornou-se uma longa lista de mártires e exilados. Inicial
mente, os protestantes relutaram em perseguir os anabatistas, pois eles sa
biam o que era estar sob a punição do Império. Portanto, uma série de debates 
ocorreu em que nenhuma das partes foi bem sucedida em convencer suas 
oponentes. Finalmente, a perseguição estendeu-se a todos os territórios pro
testantes, com exceção de uns poucos, cujos senhores ainda se sentiam 
desconfortáveis em usar o poder do Estado para punir hereges. Em poucos 
anos, a maioria dos líderes primitivos do movimento foi morta. Grebel es
capou do martírio, morrendo de uma praga. O Dr. Baltasar Hübmaier (1485
1528), reformador de Waldshut, um dos mais notáveis convertidos ao 
Anabatismo, morreu nobremente na estaca.”  Inúmeros outros tiveram um 
destino similar. Mas a despeito da perseguição -  e parcialmente por causa 
dela -  o movimento cresceu e se espalhou. Muitos que deixaram suas casas

Uma biografia dramática, embora antiquada, é H. C. Vedder, Balthasar Hübmaier: The Leaders 
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excelentes referências bibliográficas é T. Bergsten, Balthasar Hübmaier: Seine Stellung zu Reformation 
und Täufertum  (Kassel: J. G. Oncken, 1961).



fugindo da perseguição disseminaram os ensinos anabatistas em outras par
tes da Europa. Grande niimero de anabatistas imigrou para lugares na Euro
pa Central, onde havia maior tolerância.

Uma outra conseqüência da perseguição foi uma divisão posterior den
tro do movimento, que nunca tinha sido unido, e o desenvolvimento de 
posições mais radicais. Desde seu início, houve alguns no movimento que, 
criam que eles deviam possuir todas as coisas em comum, enquanto outros 

.tinham pontos de vista diferentes. Como acontece tão freqüentemente ante 
à pressão da perseguição, a expectativa escatológica tornou-se muito vivida 
e eminente para alguns, que se convenceram de que eles estavam vivendo 
nos últimos dias. Os líderes suíços mais moderados tinham morrido e não 
havia ninguém para controlar a proliferação do extremismo. Outros, entre 
os mais moderados, tinham fugido para a Morávia, onde havia alguma se
gurança. Os componentes mais radicais vieram rapidamente para a dianteira.

A ligação entre os anabatistas antigos e os radicais pode ser vista na 
pessoa de Melquior Hoffman {ca. 1500-1543), um comerciante de peles, 
que inicialmente se tornou um luterano, posteriormente um zuingliano e, 
finalmente, um anabatista.^^ Foi provavelmente em Strasbourg, onde havia 
certa tolerância, que ele foi rebatizado. Parcialmente por meio de sua influên
cia, Strasbourg tornou-se o centro do movimento anabatista que se espa
lhou ao longo do vale do Reno e na Holanda. Sua ortodoxia foi ainda mais 
questionada que a de outros anabatistas, uma vez que ele sustentava que a 
came de Cristo descera do céu.̂ "* Sua pregação tornou-se cada vez mais 
apocalíptica e ele começou a reivindicar revelações de um fim iminente, 
quando Cristo voltaria e estabeleceria seu reino numa Nova Jerusalém. Na 
medida em que o movimento foi ganhando força em Strasbourg, muitos se 
convenceram de que esta cidade seria a Nova Jerusalém. Os seguidores 
fanáticos de Hoffman afluíram para Strasbourg. Como conseqüência, a opo
sição das autoridades tornou-se mais dura. Hoffman previu que ele seria 
aprisionado por seis meses e que, então, viria o fim. Quando ele estava de 
fato encarcerado, o fanatismo de seus discípulos chegou a novos picos. 
Entretanto, como a segunda parte de sua profecia não se cumpriu, seus se
guidores começaram a reinterpretar o que ele dissera. Hoffman rejeitara o 
pacifismo absoluto dos anabatistas primitivos, reivindicando que quando o

P. Kawerau, Mechior Hoffman als religiöser Deniier (Haarlem: F. Bohn, 1954). 
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Senhor viesse, ele requereria que seus discípulos tomassem a espada para 
estabelecer seu reino e destruir seus inimigos. O que fora uma expectativa 
futura com Hoffman, agora se tornou uma convocação presente às armas 
para muitos de seus seguidores. O Senhor estava convocando seus fiéis a 
tomar as armas e estabelecer a piedade sobre a terra.

Tal foi a pregação radical de João Matthys, um padeiro do Haarlem, na 
Holanda, e de seu discípulo mais famoso, João de Leiden. Como a situação 
em Strasbourg tornou-se mais difícil para os anabatistas radicais, seus olhos 
começaram a se voltar para Münster, a principal cidade de Westphalia, onde 
uma trégua entre católicos e protestantes criou uma situação de maior tole
rância do que em qualquer outro lugar.^^ Os anabatistas radicais começa
ram a afluir para a cidade e finalmente -  depois de manobras políticas lon
gas, complicadas e até armadas -  conquistaram o poder nela. Eles, então, 
elegeram um novo governo dentre eles próprios, e proclamaram que o fim 
estava às portas. João Matthys e João de Leiden estavam na cidade nessa 
época, e sua pregação contribuiu para inflamar as massas. Todo evento era 
considerado um sinal do alto, enquanto muitos tinham visões e recebiam 
outras formas de revelações. Um estado de tensão geral sobreveio. O bispo, 
fora da cidade, estava matando avidamente tantos anabatistas quanto po
dia. Os anabatistas, por seu lado, começaram a queimar e destruir todos os 
manuscritos, obras de arte, e outras memórias da fé tradicional, e então 
prosseguiram expulsando da cidade todos os “ímpios” -  a saber, os católi
cos e os protestantes moderados. Depois que Matthys moiTeu num ataque 
contra as tropas sitiantes do bispo, João de Leiden tornou-se o líder do mo
vimento, que se tornou ainda mais radical do que antes. Os “santos” em 
Münster voltaram-se cada vez mais para o Antigo Testamento para sua 
orientação. Uma mulher, reivindicando que havia sido chamada a ser uma 
nova Judite, entrou no acampamento do bispo esperando matá-lo, mas 
seus planos foram descobertos e ela foi torturada e morta. Naquela altura, 
a população feminina da cidade sobrepujava em muito a masculina, e 
assim, João de Leiden, apelando para a autoridade dos patriarcas do Anti
go Testamento, decretou que a poligamia devia ser praticada e que toda 
mulher na cidade devia se ajuntar a um homem. Pouco depois, João e seus 
seguidores reprimiram uma conspiração para render a cidade ao bispo. 
Quando, pelo que pareceu ser um milagre, eles derrotaram as forças do

’ Bax, Rise and Fali o f the Anabaptists, pp. 117-331.



bispo em combate aberto, João proclamou-se rei da Nova Sião. Mas o novo 
Israel não estava destinado a durar muito. Embora o bispo estivesse esgo
tando seus recursos financeiros para prosseguir o seu cerco, a cidade havia 
sido reduzida a uma fome infame, e foi tomada por meio da traição de um 
pequeno grupo de desertores. As atrocidades que se seguiram equivaleram 
àquelas cometidas anteriormente pelos autonomeados profetas. O “rei” foi 
colocado numa cela, exibido por toda a circunvizinhança e, finalmente, 
torturado e executado.

Desenvolvimentos posteriores 
no movimento anabatista

A queda da Nova Jerusalém foi um golpe de morte para os anabatistas 
revolucionários. Enquanto Münster presidia, ela foi um símbolo e uma es
perança para muitos por toda a Alemanha e a Holanda, que esperavam que 
o Dia do Senhor viria, quando o exaltado seria abatido e o humilde seria 
exaltado. Mas depois da queda daquela fortaleza, e do fim humilhante de 
seu “rei”, os anabatistas mais moderados reapareceram novamente. Os gru
pos pacifistas, que jamais haviam desaparecido, voltaram então a ganhar 
força. O episódio de Münster nunca foi esquecido, e os oponentes do 
Anabatismo constantemente apontavam para ele como um sinal das conse
qüências a que o Anabatismo poderia levar. Mas a despeito disto, o movimen
to, tendo agora retornado ao seu pacifismo original, conseguiu sobreviver.

Meno Simons (1496-1561)^'’ foi um líder típico dentre os novos líderes 
do movimento, e certamente o mais influente deles. Ele foi um sacerdote 
católico holandês que, no início de 1536, decidiu juntar-se aos anabatistas. 
Inicialmente, ele hesitou entre os seguidores de Melquior Hoffman e os de 
Obe Filipe, mas logo decidiu unir-se aos líltimos. Quando Obe FiUpe dei
xou 0 movimento, Meno tornou-se seu líder natural.

Meno Simons não se utilizou da violência advogada e praticada pelo 
movimento de Münster, que lhe parecia perverter o próprio coração do Cris
tianismo. “Como pode ser harmonizado com a Palavra de Deus, que al-

F. H. Littell, A Tribute to Menno Simons: A Discussion o fthe Theology ofM enno Simons and Its 
Significance fo r  Today (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1971). H. S. Bender, Menno Sim ons’ Life and 
Writings (Herald Press, 1936). Ver também toda a série de MQR. Suas obras: The Complete Writings 
ofM enno Simons, org. J. C. Wenger (Herald Press, 1966).



guém que se orgulha de ser um cristão, pudesse depor as armas espirituais e 
lançar mãos das carnais?” ’̂ Assim, o pacifismo menonita não é simples
mente uma característica periférica do movimento, mas, ao contrário, per
tence à própria essência do entendimento de Meno acerca do evangelho. 
Esta é uma das razões por que ela tem sido uma característica constante de 
todos os corpos menonitas ao longo dos séculos.

A principal tarefa de Meno foi traçar uma distinção clara entre os 
anabatistas radicais de Münster e a ala mais moderada do movimento. Assim, 
na obra Fundamento da Doutrina Cristã, uma obra que em tom e propósito 
é muito similar a algumas das antigas apologias e que se tomou seu livro 
mais amplamente lido, Meno declara que o propósito de seu escrito é 
demostrar aquela distinção. “Vendo, então, que Satanás pode transformar- 
se num anjo de luz e cultivar joio entre o trigo do Senhor, tal como a espada, 
a poligamia e um reino e um rei externo, e outros erros semelhantes por 
conta dos quais os inocentes têm que sofrer muito, portanto, somos força
dos a publicar esta nossa fé e doutrina.

A tendência básica da teologia de Meno é a separação do mundo, cujo 
“espírito, doutrina, sacramento, adoração e conduta são bem diferentes do 
espírito. Palavra, sacramento, adoração e exemplo de Cristo, e são, ai de 
mim, nada exceto uma nova Sodoma, Egito e Babilônia”.-̂  A base para a 
separação é, como no caso dos anabatistas primitivos, a conversão pessoal 
e o arrependimento, que são simbolizados e proclamados pelo batismo. A 
igreja verdadeira, assim, torna-se uma vez mais a comunhão dos fiéis. Aque
les que naquela comunhão demonstram não ser verdadeiros cristãos devem 
ser banidos da igreja, e toda a congregação deve afastar-se deles -  embora 
Meno tenha deixado claro que este afastamento não deveria ser vingativo, 
mas, ao contrário, um amoroso chamado ao arrependimento.^“

Meno foi acusado de afastar-se das doutrinas básicas dos primeiros con
cílios em dois pontos; a Trindade e a encarnação. Com referência ao pri
meiro, é verdade que ele evitou usar o termo “Trindade”, mas suas razões 
para isso não foram sua suposta rejeição da doutrina trinitária, mas seu 
intenso desejo de usar somente uma linguagem escriturística. De fato, sua
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obra Confissão do Deus Triuno^' afirma claramente a doutrina trinitária 
tradicional. Sobre a encarnação, é verdade que Meno afastou-se da doutrina 
ortodoxa, afirmando que a came de Cristo desceu do céu e que Maria contri
buiu apenas para a nutrição daquela came.^^ Este foi um ponto de vista que 
causou extensos debates, e os menonitas finalmente o abandonaram.

Em resumo, Meno -  e outros líderes anabatistas posteriores juntamente 
com ele -  retornaram à posição pacifista original dos primeiros anabatistas. 
Embora alguns deles acrescentassem suas próprias teorias peculiares -  como 
Meno acerca da encarnação^^ -  à teologia original dos Irmãos Suíços, o 
consenso geral logo trouxe a vasta maioria dos anabatistas a doutrinas mais 
conservadoras. Isso não significa, entretanto, que eles alcançaram um acor
do sobre todas as questões teológicas, pois a história do movimento anabatista 
pelos próximos quatrocentos anos caracterizou-se por repetidas divisões 
por razões doutrinárias, e as numerosas fórmulas confessionais que foram 
propostas nunca foram bem sucedidas em ganhar o apoio da maioria.

Os espirituais e os racionalistas

A descrição do movimento anabatista e a classificação de seus vários 
grupos e líderes são consideravelmente difíceis, ainda mais quando se inclui 
uma discussão daqueles a quem temos chamado “espirituais” e “racionalis
tas”. A maioria dessas pessoas tinha fortes tendências místicas e, portanto, 
elas tenderam a ser mais preocupadas com a vida espiritual do indivíduo do 
que com a reforma da igreja como um todo. Muitos deles sentiram que a 
inspiração do Espírito estava acima da Escritura, e alguns até reivindicaram 
que a palavra escrita devia ser colocada de lado em favor da Palavra que 
Deus fala diretamente ao espírito humano. Outros insistiram em aplicar a 
razão humana à mensagem da Escritura, e assim propuseram interpretações 
do evangelho que freqüentemente negaram a Trindade e a encarnação. De
vemos agora nos voltar para estes pensadores, considerando que houve gran
de diferença entre eles, e que eles foram incluídos sob uma única seção por 
razões de clareza e conveniência, e não porque formaram um movimento 
coeso em qualquer sentido da palavra.

The Complete Writings o f Menno Simons, pp,489-498, 
Ibid., p.794. ' ’

33 Que ele provavelmente derivou de Melchior Hoffman,



Caspar Schwenckfeld (1489-1561) propôs o que ele pensou ser um meio 
termo entre o Catolicismo e o Luteranismo. Mas foi, na realidade, uma 
alternativa que nem católicos, nem protestantes, podiam aceitar. Essa via 
media sugerida começou a partir de uma dicotomia entre o “interior” e o 
“exterior”, ou entre o espiritual e o material. Isso significa que o Espírito 
Santo é livre para agir e não está limitado nem pela igreja, nem pelas Escri
turas. Portanto, embora a Bíblia seja infalível porque expressa a ação do 
Espírito nos profetas e apóstolos, o que é importante não é estudar a Escri
tura, mas receber a inspiração do Espírito. Sem tal inspiração, a Escritura 
não pode ser propriamente entendida -  e tem-se a impressão que a Escritu
ra é muito pouco necessária. Há também uma igreja “interior” e outra “ex
terior”; as duas não coincidem de maneira alguma, e a participação na igreja 
exterior não garante salvação. Tudo que os melhores ministros -  depois do 
tempo dos apóstolos -  podem fazer é apontar para Cristo, na esperança que 
seus ouvintes também ouvirão a palavra interior. Os sacramentos também 
são interpretados ã luz da dicotomia básica. Os elementos nos sacramentos 
sendo materiais não podem de modo algum mediar o espiritual. O máximo 
que eles podem fazer é dirigir a pessoa exterior a Cristo. Mas aqui nova
mente há uma dimensão espiritual. “Há um pão duplo: um terreno, que vem 
da terra e um celestial, que desce do céu. Se o pão é duplo, também há 
necessariamente um duplo partir, a saber, para o homem exterior e o interior. 
O pão terreno e exterior é partido em representação para o homem exterior; 
o pão celeste, que é a Palavra de Deus encarnada, é partido na realidade 
para o homem interior e nascido de novo.” '̂*

Obviamente, o problema com esse tipo de interpretação é que a associa
ção entre o material e o espiritual na Ceia do Senhor não é esclarecida. Se o 
Espírito permanece absolutamente livre para agir, pode-se ainda reivindi
car que tal associação existe? Não seria melhor abster-se da comunhão ma
terial, que parece enganar a tantos, e participar somente da festa espiritual? 
Foi isto que Schwenckfeld efetivamente recomendou, embora somente 
como uma medida temporária até que as pessoas pudessem ser educadas 
apropriadamente.

Ao tratar da encarnação, Schwenckfeld assumiu uma posição similar ã 
sustentada por Melquior Hoffman e Meno Simons. Ele não disse que a

Citado por P. I. Maier, Caspar Schwenckfeld on the Person and Work o f  Christ (Assen: Van 
Gorcum, 1959), p.20.



carne de Cristo veio do céu, mas insistiu em que ela não foi criada. Isso o 
levou a argumentos e detalhes teológicos complexos que nunca foram acei
tos por seus oponentes, que o acusaram de Monofisismo e diversas heresias 
similares. Embora Schwenckfeld sempre afirmasse sua concordância bási
ca com a definição de Calcedônia, sua Cristologia era, na melhor das hipó
teses, obscura.

Sebastião Franck {ca. \A99-ca. 1542), outro dos reformadores espirituais, 
foi profundamente influenciado por E rasm o .E le  basicamente concordou 
com Schwenckfeld, mas levou os pontos de vista deste último às suas con
clusões lógicas.^'’ A palavra escrita da Bíblia tornou-se então uma manifes
tação misteriosa e obscura da palavra eterna, de forma que alguém somente 
poderia entender seu verdadeiro significado se tivesse uma revelação dessa 
palavra eterna. Ele chamou esta palavra de “Cristo”, mas não a identificou 
com Jesus. Ao contrário. Deus é constantemente revelado. Em cada um de 
nós, há uma centelha do divino, e é para esta centelha que a realidade espi
ritual se dirige. Tudo que é exterior é desnecessário. A igreja primitiva ne
cessitou dos sacramentos porque era espiritualmente imatura. Uma espiri
tualidade madura não requer meios exteriores.

O espanhol Juan de Valdés {ca. 1500-1541) seguiu uma linha diferen
te.^’ Sua religiosidade foi uma combinação do refinamento intelectual de 
Erasmo com o misticismo dos ''alumbrados'’"̂ '̂  -  um grupo mal definido, 
que foi repetidamente condenado pela inquisição espanhola. Ele buscou 
comunhão com Deus por meio da meditação e reuniu em tomo se si um 
considerável e ilustre grupo de discípulos em Nápoles. Como sua principal 
preocupação era com a piedade pessoal, seus conflitos com as autoridades 
hierárquicas estabelecidas foram sempre relativamente moderados. Mas foi

R. Kommoss, Sebastian Franck und Erasmus Von Rotterdam, reimpressão (Nedeln/Liechtenstein: 
Kraus, 1967). Sobre Franck, ver também H. Weigelt, Sebastian Franck und die lute rische Reformation 
(Güterlosh: Gerd Mohn, 1972); J. Lindeboom, Een Franc-tireur der Reformatie:Sebastien Fratik 
(.-Arnheim: VanLoghum Slaterus, 1952).

“  R. M. Jones, Spiritual Reformers o f the 16th and I7th Centuries, reimpressão (Boston; Beacon 
Press, 1959), pp.46-63. O mencionado acima não significa que ele era um discípulo de Schwenckfeld, 
embora os dois se conhecessem.

B. B, Wiffen, Life and Writings o f Juan de Valdés, Otherwise Valdesso, Spanish Reformer in the 
Sixteenth Century (Londres: B. Quaritch, 1865). D. Ricart, Juan de Valdés y  el pensamiento religio
so europeo en los siglos XVI y XVII (Cidade do México: El Colégio de México, 1958).

Sobre os “alumbrados”, ver M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos espanoles, 2 
\ olumes, reimpressão (Madri: Biblioteca de Autores Católicos), 2:169-206; M. Asín Palácios, “Sadilíes 
y alumbrados”, Al-Andalus, 9.16 (1944-1951).



precisamente essa ênfase na vida interior que o fez suspeito tanto por cató
licos quanto pelos protestantes.^® Com seu discípulo Bernardino Ochino 
(1487-1563), seus ensinos tomaram uma tendência antitrinitária. Ochino, 
que fora um notável pregador capuchinho, juntou-se aos protestantes de 
Genebra por um pouco, mas circunstancialmente foi forçado a uma série de 
exílios que o levaram à Polônia e, finalmente, à Moravia.'**’

No século seguinte, tendências espirituais foram evidenciadas por George 
Fox (1624-1691), o fundador do movimento Quaker.'*' Sendo filho de um 
tecelão e não tendo tido uma educação teológica formal. Fox gastou diver
sos anos numa ardente busca espiritual até que, em 1646, ele descobriu o 
que posteriormente chamou de a “luz interior”, que é Cristo vivendo no 
crente. Sua confiança nesta luz interior o levou a rejeitar o que havia sido 
tradicionalmente considerado como meios exteriores de graça, tal como a 
igreja e os sacramentos. Para ele, o comer e o beber espiritual do corpo e 
sangue de Cristo eram de muito maior importância do que o efetivo comer 
e beber do pão e do vinho na comunhão -  que, de fato, podiam se tornar um 
obstáculo para a verdadeira comunhão. Fox, entretanto, não permitiu que 
sua ênfase na luz interior o distanciasse, ou aos seus seguidores, da necessi
dade da comunhão cristã, ou da obrigação de buscar justiça social. A pri
meira preocupação foi a razão para a fundação da Sociedade dos Amigos da 
Verdade -  também conhecida, depois de 1650, como os “Quakers”. O últi
mo interesse manifestou-se no envolvimento Quaker em questões sociais -  
usualmente com uma perspectiva pacifista -  e encontra suas raízes nas se
guintes palavras do próprio Fox:

Como vocês estão [desenvolvendo] a religião pura, [que consiste em] 
visitar os doentes, os órfãos e as viúvas, quando tanto cegos e doentes 
quanto coxos e aleijados estão estirados e clamam em quase toda 
esquina da cidade, enquanto homens e mulheres estão tão cobertos de 
ouro e prata, em seu estado sofisticado, que eles não podem dizer o 
que acontece. Certamente, certamente, vocês não sabem que todos

™ Teodoro Beza, sueessor de Calvino em Genebra, disse que os três piores monstros de seu tempo 
eram Valdés, Serveto, e Loyola. Ricart, Juan de Valdés, p. 14.

“  R. H. Bainton, Bernardino Ochino, esule e riformatore senese dei cinquecento, 1487-1563 
(Fierenze: G. C. Sansoni, 1941),

R, M, Jones, George Fox: Seeker and Friend (Londres: George Allen & Unwin, 1930); W, V, 
Noble, The Main in Leather Breeches: The Life and Times o f George Fox (Nova York: Philosophical 
Library, 1953); H, E, Wildes, Voice ofthe Lord: A Biography o f George Fox (Filadélfia; University of 
Pennsylvania Press, 1965),



que habitam sobre a face da terra são de uma mesma natureza e sangue.
Será que um pouco de sua abundância e do que é supérfluo não poderia 
sustentar estes pobres, coxos, aleijados e cegos ou dar emprego aos 
que podem trabalhar e achar um lugar de alívio para os que não podem; 
isto não seria uma graça para vocês?"**

Com Miguel de Serveto (1511-1553) e Fausto Socinus (1539-1604), o 
antitrinitarianismo veio para a vanguarda. Serveto foi um homem de pro
fundas convicções religiosas que, entretanto, sentia que a doutrina da Trin
dade não era teologicamente sã."*̂  Na Espanha, de onde ele era originário, 
essa doutrina fora uma pedra de tropeço para judeus e muçulmanos por 
séculos. Ele, portanto, deu continuidade às dúvidas do fim do período me
dieval acerca da racionalidade da doutrina,da Trindade,'*'* reunindo-as com 
os esforços humanistas e protestantes do século 16 para retornar às fontes 
do Cristianismo no Novo Testamento, e rejeitou a Trindade e a geração 
eterna do Filho, como racionalmente indefensáveis e não encontradas nas 
Escrituras. Como é bem conhecido, ele fugiu da inquisição católica, so
mente para acabar queimado como um herege na Genebra de Calvino. Seus 
pontos de vista, entretanto, não morreram. Eles acharam simpatizantes en
tre alguns anabatistas, que vinham questionando a doutrina da Trindade. 
Eles também acharam ressonância em Laelius Socinus e ainda mais em seu 
sobrinho Fausto. Fausto Socinus tornou-se um dos teólogos antitrinitários 
mais influentes na Polônia,'*'  ̂ onde seus discípulos se multiplicaram. Em 
1605, o ano seguinte à sua morte, estes seguidores registraram seus ensinos 
no Catecismo de Racovian. No século 17, a introdução de escritos e idéias 
socinianas na Inglaterra foi uma dentre diversas influências formativas no 
nascimento da teologia unitária.

Assim, a Reforma iniciada por Lutero chegara às suas conseqüências finais. 
Lutero e seus seguidores viram estes reformadores radicais com horror. O

Doutrinas para Magistrados, citado em H. van Etten, George Fox and the Quakers (Nova York: 
Harper, 1959), p.66.

R. H. Bainton, Hunted Heretic: The Life and Death o f Michael Servetus, 1511-1553 (Boston: 
Beacon Press, 1953).

R. H. Bainton, “Michael Servetus and the Trinitarian Speculation of the Middle Ages”, em B. 
Becker, org., Autour de Michel Servet et de Sebastien Castellion (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & 
Zoon, 1953), pp.29-46.

O. Fock, Der Sozinianismus, reimpressão (Aalen: Scientia Verlag, 1970); S. Kot, Sociriianism in 
Poland: The Social and Political Ideas o f  the Polish Antitrinitarians in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries (Boston: Starr King Press, 1957).



mesmo foi verdade quanto aos teólogos reformados da Suíça e de Strasbourg. 
Eles sentiram que essas perspectivas radicais negavam muitas coisas que há 
muito haviam sido consideradas como centrais para a fé cristã. Polemistas 
católicos salientaram que, uma vez que os diques da autoridade eclesiástica 
se quebraram, não havia maneira de evitar a inundação de posições extre
mistas, e que a proliferação de seitas era, portanto, uma conseqüência lógi
ca da Reforma. Isso era parcialmente verdadeiro. Deve-se salientar ainda que 
o estado de ânimo da Europa, no século 16, era tal que os padrões tradicio
nais de autoridade estavam se quebrando e que a Reforma foi, então, uma 
causa e uma conseqüência deste rompimento. O sucesso de Lutero foi possí
vel porque os antigos sistemas de autoridade estavam perdendo sua influên
cia na Europa. Por outro lado, a autoridade tradicional finalmente desmoro
nou na maior parte da Europa porque Lutero foi bem sucedido.

O que então permanecia por se fazer por parte dos reformadores mais 
tradicionais -  luteranos e reformados -  era estabelecer sua teologia em ba
ses mais sistemáticas do que fora possível durante os primeiros anos de 
luta. É para esses acontecimentos que devemos nos voltar agora.



V
A TEOLOGIA LUTERANA ATÉ A 

FÓRMULA DE CONCÓRDIA

Lutero e Zuínglio, os fundadores de duas grandes tradições protestantes, 
foram seguidos por outros que, simultaneamente, sistematizaram e modifi
caram estas tradições. Como veremos no próximo capítulo, Calvino se tor
nou 0 herdeiro da reforma de Zuínglio, e os dois devem ser chamados os 
fundadores da tradição Reformada; mas a tendência geral da teologia de 
Calvino foi distanciar-se de Zuínglio e aproximar-se de Lutero. O mesmo 
pode ser dito sobre o homem que teve um papel similar na tradição luterana, 
Filipe Melanchthon, pois o desenvolvimento de sua teologia pode ser visto 
como um distanciamento de Lutero e uma aproximação de Bucer e Calvino. 
Isto, e o fato que Melanchthon moderou a teologia de Lutero em diversos 
pontos, suscitou diversas controvérsias dentre as igrejas luteranas. Outras 
controvérsias surgiram, independentemente das diferenças entre M e
lanchthon e Lutero, quando expoentes menores propuseram pontos de vis
ta que pareciam ameaçar o cerne do protestantismo -  como, por exemplo, 
no caso de Osiander. Estas várias controvérsias finalmente levaram à Fór
mula de Concórdia (1577), em tomo da qual a maioria das igrejas luteranas 
se reuniram. Assim, o presente capítulo será dividido em duas seções: pri
meiro, nós discutiremos a teologia de Melanchthon; então, nós resumire
mos as controvérsias mais importantes, que dividiram os Luteranos durante 
o século 16, e veremos como a Fórmula de Concórdia respondeu a estas 
controvérsias.



A teologia de Filipe Melanchthon

Melanchthon juntou-se ao corpo docente da Universidade de Wittenberg 
em 1518, exatamente quando a reforma Luterana começava a tomar for
ma.' Sua área de ensino era o Grego e seus interesses acadêmicos eram 
f i ln s n f ic n s  m a s  e lf“ lo g n  s u c n m h in  sn h  n  fp ífiçn  Hp L n tp rn  p sp vnlfnii n a ra  

OS estudos bíblicos e teológicos. Em contraste com Lutero, Melanchthm 
possuía uma bagagem em estudos humanísticos, e mesmo após o amarebiA 
debate entre Lutero e Erasmo sobre o livre-arbítrio, ele nunca deixou-4^&T\ ^  
um admirador do grande humanista holandês.^ De fato, p o d e -s^ i 
que a maioria das diferenças entre a teologia de Lutero e a ck M^Mckfhon 
resulta da influência do espírito humanista sobre o m ai^4o\O T j^s dois.

Lutero estava bem consciente da diferença en tr^ ^ e ^ Jb u \ discípulo fa
vorito, especialmente quanto ao tem peram entô^è  uma citação
frequentemente utilizada acerca de tais d ife rén ^X ^^  disse; “Eu sou áspe
ro, vociferante, tempestuoso e to ta lm e n te jro g e ^  à guerra... Eu devo re
mover troncos e pedras, cortar e çspi^hos, e limpar as florestas sel
vagens, e 0 Mestre Filipe ap arece^u ^^^^n tilm en te  semeando e regando 
com alegria, de acordo corn,© s^ons^e Deus lhe concedeu abundantemen
te” .̂  Esta foi a razão pela quando surgiu a necessidade de se escrever
uma confissão de fè \m í^ ^  na Dieta de Augsburgo (1530), e
se tornou c l^ o  uma declaração conciliatória que a mai
oria dos p raté^tòros^oderia  assinar sem perder possíveis fontes de supor
te, M e la î^ th o ^ o i  escolhido para a tarefa.

0|é4D ^gafticulares de Melanchthon o fizeram o grande sistematizador 
bgia luterana. Eles também foram a razão pela qual ele progressiva- 
desenvolveu pontos de vista que muitos consideraram uma traição

' Uma excelente bibliografia sobre o assunto é C. L. Manschreck, Melanchthon: The Quite Reformer 
(Nashville: Abingdon Press, 1958). Ver também as referências em P. Fraenkel, Zwanzig Jahre 
Melanchthonstudium  (Genebra: Droz, 1967'': L. C. Green e C. D. Froelich, orgs., Melanchthon in 
English (St. Louis Center for Reformation Research, 1982).

’ Cf. W. Maurer, D er junge M elanchthon zwischen Humanismus und Reformation, 2 vols. 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1969).

Citado por H. H. Lentz, Reformation Crossroads: A Comparison o fthe  Theology o f Luther and 
Melanchthon (Minneapolis: Augsburg, 1958), p.2. Ver também V. Vajta, Luther and Melanchthon in 
the History o fthe  Reformation (Filadélfia: Muhlenberg, 1961).

 ̂Em todo este volume, os seguidores da Reforma em suas várias modalidades são chamados “pro
testantes” visando maior clareza, embora, na verdade, esse nome não tenha aparecido até a Dieta de 
Speier, em 1529.



do luteranismo original. Os dons de Melanchthon como um pensador siste
mático sobressaíram-se em 1521, quando ele publicou a obra Loci communes 
rerum theologicarum -  Temas Teológicos Básicos- que foi, de fato, a pri
meira sistematização das principais doutrinas protestantes. Este livro teve 
enorme sucesso, e logo passou por diversas impressões, traduções e revi
sões -  a última pelo próprio Melanchthon.

Em cada nova edição da obra, Melanchthon mostrava como ele estava se 
afastando do luteranismo original e se tornando cada vez mais influenciado 
pelo humanismo e pela tradição reformada. Portanto, estas diversas edições 
do mesmo trabalho são de valor inestimável para o historiador que procura 
seguir o desenvolvimento cronológico da teologia de Melanchthon. Obvia
mente, é impossível seguir os detalhes desse desenvolvimento dentro do 
breve espaço desse capítulo.^ Entretanto, dada a importância da mudança 
de pontos de vista de Melanchthon para o curso da teologia luterana no 
século 16, enquanto exponho a sua teologia, eu indicarei esses pontos em 
que as diferenças entre sua visão inicial e posterior são mais revelantes.

A primeira edição da obra Loci diferiu muito pouco dos pontos de vista 
de Lutero. De fato, o último ficou tão entusiasmado com isto que, em uma 
de suas declarações tipicamente hiperbólicas, ele disse que a mesma deve
ria ser incluída no cânon. Mas edições posteriores começaram a mostrar 
um espírito diferente, a ponto das igrejas luteranas se dividirem -  especial
mente após a morte de ambos os teólogos -  entre “luteranos” e “filipistas” .

A obra Loci de 1521 expressava, logo em seu início, os princípios da 
teologia de Lutero sobre a cruz -  embora em termos menos dialéticos do 
que Lutero.

É m elhor adorar os mistérios da Deidade do que investigá-los. Ainda 
mais, esses assuntos não podem  ser sondados sem grande perigo, e 
mesmo homens santos freqüentemente experimentaram isto. O Senhor 
Deus Todo Poderoso revestiu seu Filho com came para que ele pudesse 
nos atra ir da contem plação de sua própria m ajestade para um a 
consideração da carne, e especialmente de nossa fraqueza... Portanto, 
não há razão por que deveríamos nos esforçar tanto em tópicos tão

Três estudos excelentes desta natureza são: E. Bizer, Theologie der Verheissung: Studiem z.ur 
theologischen Entwicklung des jungen Melanchtons (Neunkirchen: Neunkirchen Verlag des Erzie
hungsvereins, 1964); W. H. Neuser, Die Abendmahlslehre Melanchthons in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung (Neunkirchener Verlag des Erziehungvereins, 1968); C. E. Maxey, Bona Opera: A Study 
in the Development o f the Doctrine in Philip Melanchthon (Nieuwkoop: B. de Graaf, 1980).



elevados quanto “Deus”, “a Unidade e Trindade de Deus”, “o Mistério 
da C riação” , e “o M odo da Encarnação” . M istérios que, eu lhes 
pergunto, os escolásticos desvendaram durante as muitas eras em que 
eles examinaram somente estes pontos?®

A Teologia, então, deve ter um propósito prático e deve tratar de ques
tões como o pecado e seu poder, graça, a lei e justificação, pois “conhecer a 
Cristo significa conhecer seus benefícios, e não como eles [i.e., os escolás
ticos] ensinam, refletír sobre suas naturezas e os moldes de sua encarnação”.̂

A razão pela qual teólogos cristãos ensinaram a doutrina do livre-arbítrio 
em diferentes períodos é que eles se deixaram influenciar pela Filosofia. 
Nesse ponto, entretanto, os ensinos dos filósofos e os da Escritura são dia
metralmente opostos, pois enquanto o primeiro afirma o livre-arbítrio, a 
Escritura o nega. E esta não é uma questão irrelevante, pois a doutrina do 
livre-arbítrio obscurece os benefícios de Cristo. Este é somente um dos mui
tos exemplos em que os ensinos claros da Escritura foram abandonados em 
favor da Filosofia. O resultado é que “não existe literatura confiável na 
igreja, separada das Escrituras canônicas. Bm geral, o que quer que tenha 
sido transmitido nos comentários se assemelha à Filosofia” .

A mesma perspectiva negativa dos poderes humanos pode ser vista na 
maneira em que Melanchthon trata das virtudes dos pagãos. Ele concorda 
que há muitas coisas que, a partir de uma ótica puramiente humana, pode-se 
admirar em Sócrates, Zeno e Cato. “Não obstante, porque estas caracterís
ticas estavam em mentes impuras, e ainda mais, porque estas virtudes simu
ladas surgiram do amor próprio e do amor ao louvor, elas não devem ser 
consideradas virtudes reais, mas vícios.”“̂ A lei natural, embora dada por 
Deus, não é um guia confiável, pois a razão humana ficou tão cega e per
vertida pelo pecado que não consegue mais falar precisamente sobre a lei 
natural.'“ Assim, a impressão geral que se recebe quando da leitura desta 
primeira edição do Loci é que Melanchthon está profundamente convenci
do da radical descontinuidade entre razão e revelação, entre a criatura hu
mana caída e os propósitos de Deus, e entre criação como ela existe agora e 
a redenção.

^LCC, 19:21. 
pp.21,22. 

^Ibid., p.23.
 ̂Ibid., p.34. 

Ibid., p.50.



Se nós compararmos isto com a Loci de 1555, veremos que as mudanças 
são muito significativas. Para começar, esta edição da Loci se inicia com 
uma extensa exposição sobre Deus, a Trindade e a Criação -  precisamente 
três tópicos que na edição anterior ele dispensara, não como falsos, mas 
como impenetráveis para a mente humana e não diretamente relacionados 
aos “benefícios de Cristo”. Ao tratar do conhecimento que os sábios entre 
os pagãos têm de Deus, Melanchthon não o nega; ao contrário, concorda 
que Xenofon, Platão, Aristóteles e Cícero sabiam que existe um Deus todo- 
poderoso, sábio, justo e bom. Seu conhecimento de Deus, embora verda
deiro, era insuficiente, pois eles sabiam da existência e natureza de Deus, 
mas não sabiam das intenções de Deus em relação deles, nem do evange
lho." Isso ainda não vai além da distinção de Lutero entre o conhecimento 
"geral” e “próprio” de Deus. Mas é significativo que Melanchthon achou 
adequado substituir a palavra negativa na edição anterior por esta palavra 
geralmente positiva. Além do mais, ao discutir sobre a Trindade e, em geral, 
ao longo de todo o trabalho, ele está agora disposto a conceder um grande 
peso de autoridade -  embora uma autoridade que é sempre derivada da Escri
tura -  aos “Pais” e comentadores que ele tão asperamente rejeitara em 1521.

O ponto onde o espírito diferente do Loci mais recente se torna mais 
aparente é na discussão do pecado, de nosso estado caído e do livre-arbítrio. 
Enquanto que a ênfase da seção sobre o pecado na primeira edição fora a 
corrupção da humanidade, a ênfase agora recai em procurar mostrar que 
Deus não é o criador do pecado. Na discussão sobre o pecado original, isto 
não representa um grande problema, pois Melanchthon pode reivindicar, 
junto com a maioria da tradição cristã, que Deus não desejou nem causou o 
pecado. Foram o diabo e seres humanos, sem nenhuma coerção de Deus, 
que caíram em pecado como resultado do seu próprio livre-arbítrio.*^ Ao 
discutir a vontade na humanidade caída, Melanchthon mostra, nem tanto 
que ele se distanciou da doutrina original de Lutero, mas principalmente 
que suas preocupações são muito diferentes das de Lutero. Aqui ele faz 
distinção entre dois reinos em que se pode falar de livre-arbítrio. O primeiro 
é a habilidade de decidir o que os membros exteriores de uma pessoa farão, 
isto é, decidir suas ações. Esta vontade ainda permanece na humanidade 
decaída. O segundo reino é o que tem a ver com nosso relacionamento com
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Deus e com a corrupção de nossa própria natureza. Aqui nós não temos 
livre-arbítrio, “pois não podemos em e por nós mesmos inflamar em nossos 
corações uma crença firme em Deus”.'  ̂Portanto, embora não possamos por 
nós mesmos alcançar a fé que justifica, nós podemos -  e devemos -  governar 
nossos vários feitos de acordo com a força da vontade que ainda permanece 
em nós. Além disso, mesmo em assuntos relacionados com a justificação, 
Melanchthon procura evitar as conseqüências mais radicais dos ensinos de 
Lutero, e torna claro que a vontade humana tem seu papel. “Nós não deve
mos pensar que um homem é um pedaço de madeira ou uma pedra, mas 
quando ouvimos a palavra de Deus, em que punição e conforto são ofereci
dos, não devemos nem desprezá-la, nem resisti-la.” E, citando as palavras 
de Crisóstomo quanto ao fato que Deus nos atrai para salvação, Melan
chthon comenta “entretanto, ele atrai aquele que está desejoso, não o que 
resiste” .'-’ Assim, Melanchthon diria que na conversão existem três causas 
concomitantes; a Palavra, o Espírito, e a vontade humana. Isto é o que seus 
oponentes -  e os oponentes do ínterim de Leipzig, que será discutido poste
riormente -  chamaram “sinergismo”, significando que, na salvação. Deus e 
a criatura humana trabalham conjuntamente.

Um outro ponto em que Melanchthon foi acusado de abandonar sua po
sição anterior, mais Luterana, foi o da doutrina da eucaristia. Na edição de 
1521 da obra Loci, há somente uma breve referência à Mesa do Senhor, e 
nela a ênfase não é na presença de Cristo -  o que não estava na época em 
questão -  mas na negação do poder do sacramento para justificar, e do sa
crifício repetido de Cristo. Na Confissão de Augsburgo de 1530, que foi 
escrita por Melanchthon, a presença real do corpo e do sangue de Cristo no 
pão e no vinho é totalmente afirmada e a visão oposta é rejeitada.'^ Entre
tanto, nessa época a principal preocupação de Melanchthon era com as dou
trinas puramente espiritualistas de Zuínglio e dos Anabatistas. Quando um 
número de reformadores moderados -  tais como Bucer e Calvino -  come
çaram a oferecer perspectivas sobre a presença real que Melanchthon achou 
aceitáveis, seus próprios pontos de vista se aproximarem dos deles, ao pon
to que, no final, ele foi acusado de ser um Calvinista disfarçado. Fazendo
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justiça a Melanchthon, entretanto, deve-se notar, primeiro, que ele nunca 
esteve totalmente de acordo com as visões de Lutero sobre a Ceia do Se
nhor*  ̂e, segundo, que o mesmo espírito conciliatório, que Lutero louvava 
nele, o levou a buscar entendimento com os reformados. Infelizmente, en
tretanto, suas tentativas de conciliação com outros grupos protestantes o 
levaram a mudar o texto da Confissão de Augsburgo, apagando de seu arti
go sobre a Ceia a frase “verdadeiramente presente”, e omitindo também a 
rejeição de pontos de vista opostos. Semelhantemente, ele modificou o tex
to original da Confissão em lugares onde pareceu que as capacidades hu
manas haviam sido tratadas muito rigidamente. Os textos resultantes da 
Confissão são normalmente chamados de edições Variata [Modificadas], 
Embora seus motivos em fazer isto possam ter sido recomendáveis, seu 
procedimento não foi muito sábio. É verdade que ele foi o autor da Confis
são. Mas nessa época, ela era um documento oficial das igrejas luteranas e, 
portanto, as edições Variata, ao invés de produzirem uma reaproximação 
com as igrejas reformadas, simplesmente resultaram em controvérsias amar
gas dentro do meio Luterano, e num posterior endurecimento da posição 
luterana quanto à interpretação calvinista da Ceia.

Isto se tornou mais complicado pelo fato que a liderança de Melanchthon 
nas igrejas luteranas fora seriamente enfraquecida pela sua aceitação do 
ínterim de Leipzig. Carlos V derrotara os protestantes no campo de batalha, 
e em 1548 impôs sobre eles um documento escrito por dois católico-romanos 
e pelo luterano João Agrícola. Este documento, conhecido como ínterim de 
Augsburgo, devia reunir católicos e protestantes numa base temporária, até 
que um concilio pudesse decidir as questões em disputa. Devido a circuns
tâncias particulares e à oposição de Melanchthon e outros, o ínterim de 
Augsburgo foi suavizado na Saxônia, e o documento resultante foi o ínterim 
de Leipzig, que Melanchthon aceitou. Como aconteceu em muitos outros ca
sos na história da igreja, este “credo por decreto” não foi bem sucedido, pois 
a oposição das massas foi muito grande. Mas enquanto o ínterim de Augsburgo 
e o de Leipzig estavam em vigor, muitos líderes protestantes tiveram que 
sofrer por sua recusa em aceitá-los. O resultado foi que a confiança no velho 
companheiro Lutero enfraqueceu, e teólogos luteranos começaram a salien
tar a distância que separava Melanchthon de Lutero. Melanchthon reivindicou
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que as coisas que ele aceitara no ínterim eram adiaphora, isto é, coisas que 
uma pessoa era livre para aceitar ou rejeitar, sem ser infiel à Escritura. Isto 
deu origem à controvérsia adiaphorista (ver a próxima seção deste capítulo) 
e serviu somente para enfraquecer ainda mais a autoridade de Melanchthon 
entre os luteranos.

Nós teremos ocasião de nos referir posteriormente a Melanchthon, quando 
nos voltarmos para as controvérsias que dividiram as igrejas luteranas no 
século 16 e assim, não é necessário discutir aqui cada aspecto da sua teolo
gia. Uma palavra geral, entretanto, parece apropriada. Não há nenhuma 
dúvida que o espírito de Melanchthon era muito diferente do de Lutero, 
pois este dava mais ênfase à doutrina correta do que à unidade, e a tendên
cia geral dos esforços de Melanchthon era na direção de enfatizar mais a 
unidade do que a total concordância na doutrina. Além disso, Melanchthon 
introduziu na teologia luterana um espírito humanista que não estava pre
sente em Lutero. De muitas maneiras, isto lhe tornou impossível permane
cer fiel a todas as doutrinas de Lutero -  e aqueles que reivindicaram que ele 
estava torcendo sutilmente a teologia de Lutero estavam parcialmente corre
tos. Mas este espírito humanista também lhe permitiu trazer o movimento 
reformado na Alemanha a um contato mais próximo com a tradição 
humanista. Não foi em vão que ele recebeu o título de Praeceptor Germaniae, 
pois ele foi, de fato, o grande professor da Alemanha, e a longa tradição da 
academia teológica alemã tem nele seu primeiro expoente notável. Por ou
tro lado, talvez as diferenças entre Lutero e Melanchthon foram superenfa- 
tizadas como um resultado das controvérsias que ocorreram após seu tem
po. Aqueles que insistem nas sólidas posições de Lutero contra o desvio 
doutrinário tendem a esquecer que, no Colóquio de Marburgo, Lutero pare
ceu pronto a aceitar a comunhão com Zuínglio e com os suíços até que 
Melanchthon salientou que isto podia criar dificuldades irreconciliáveis com 
o imperador e os católicos. Mas também é verdade que a flexibilidade de 
Melanchthon foi tal que, nos seus últimos anos, ao invés de contribuir para 
a unidade da confissão Luterana, ela se tornou a causa de divisões posterio
res. E significativo que nas controvérsias que nós estudaremos agora, a voz 
de Melanchthon, quando ele esteve envolvido, raramente foi um fator 
determinante para o resultado. Assim, por meio de sua flexibilidade -  especial
mente com referência ao ínterim -  Melanchthon perdeu sua posição de li
derança e, por conseguinte, deixou as igrejas luteranas à mercê de contro
vérsias amargas, que as dividiram e enfraqueceram, até que alguma concor
dância foi alcançada na Fórmula de Concórdia, em 1577.



Controvérsias dentro do campo luterano

As controvérsias que ocorreram dentro da tradição luterana por volta da 
metade do século 16 foram classificadas de várias formas. Nenhuma destas 
classificações é inteiramente satisfatória, pois estas várias controvérsias estão 
tão inter-relacionadas que é difícil determinar onde uma termina e a outra 
começa. Portanto, com o propósito de simplificar, nós classificaremos estas 
controvérsias de acordo com um princípio muito simples: primeiro, nós 
discutiremos as controvérsias que aconteceram antes da clara distinção 
entre luteranos e filipistas -  ou melanchthonistas -  e, então, nos voltare
mos para aquelas outras disputas que surgiram como resultado das dife
renças entre a teologia de Lutero e a de Melanchthon. A primeira catego
ria inclui as controvérsias antinomianas e a de Osiander, para a qual nos 
voltamos agora.

A controvérsia antinomiana -  das palavras anti e nomos, “ contra a lei” -  
ocorreu em três estágios. Os dois primeiros giraram em torno de João Agrí
cola e envolveram tanto Lutero quanto Melanchthon. O último estágio, deve
se dizer, começou em 1556, em um sínodo em Eisenach.

João Agrícola (1494-1566) foi um dos primeiros companheiros de Lutero 
na Universidade de Wittenberg. Ele nasceu em Eisleben, o lugar onde Lutero 
nasceu.** Em 1519, ele estava com Lutero no debate de Leipzig. Ele estava 
também presente na maioria das dietas que marcaram os principais estágios 
da Reforma -  Speier, em 1526 e 1529, Augsburgo, em 1530 e 1547-1548, e 
Regensburgo, em 1541. Quando Lutero o enviou a Eisleben, Agrícola cul
pou Melanchthon por sua remoção da universidade. E possível que suas 
injúrias subseqüentes, primeiro contra Melanchthon e posteriormente con
tra Lutero, possam ser conectadas com seu orgulho ferido. Em 1548, ele 
perdeu toda reivindicação para uma posição de liderança entre os protes
tantes, por ser um dos autores do Ínterim de Augsburgo.

O primeiro estágio da controvérsia irrompeu quando Agrícola atacou a 
obra de Melanchthon chamada Instruções para Visitantes''^. Melanchthon 
escrevera estas instruções a pedido de Lutero, e nelas ele sustentou ser ne
cessário ajudar os crentes a entender melhor o que era esperado deles
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concernente à vida moral. Ele, portanto, recomendou que a lei -  e especi
almente o Decálogo -  devia ser pregado freqüentemente, não somente 
para trazer pecadores ao arrependimento, mas também para que os cren
tes pudessem ganhar uma idéia melhor da vontade de Deus e buscar obe
decê-la. Agrícola objetou tais instruções, que lhe pareciam uma conces
são aos católico-romanos. E possível que sua objeção tenha sido motiva
da por inveja, na medida em que ele tivera que deixar a universidade e 
Melanchthon era um dos seus mais proeminentes professores. De qual
quer modo, Lutero os reuniu em Torgau (1528) e alcançou uma reconcilia
ção. Neste primeiro estágio da controvérsia, a questão era principalmente 
se o arrependimento segue a fé ou vice-versa. Agrícola sustentou a pri
meira opinião, e Melanchthon a segunda. Como resultado do encontro de 
Torgau, as edições posteriores da obra Instruções incluíram o seguinte 
parágrafo:

M as alguns sustentam  que nada deveria ser considerado como pre
cedendo a fé e que arrependim ento vem  a partir e depcis da fé, para 
que nossos oponentes [i.e., os católicos] não possam  ser capazes de 
dizer que nós rejeitam os nosso ensino. Deve-se lem brar que o arre
pendim ento e a lei pertencem  à fé comum. Pois alguém  deve, é cla
ro, prim eiro crer que Deus é o que ameaça, com anda e aterroriza, 
etc. Assim , é m elhor para o não estudado, para a pessoa comum, 
que tais fases da fé retenham  o nome de arrependim ento, m anda
mento, lei, medo, etc., de form a que eles possam  distinguir m elhor e 
entender a fé em Cristo, que os apóstolos chamam de fé justificadora, 
i.e., que justifica e retira o pecado. Isto, a fé que em ana do m anda
mento e arrependim ento não faz, e ainda ela causa dúvidas no ho
m em  com um  a respeito do significado da fé e levanta questões sem 
sentido na sua mente.

Assim, 0 primeiro estágio da controvérsia terminou em um acordo. Isto, 
entretanto, não seria o fim do assunto, pois nove anos mais tarde, em 1537, 
Agrícola foi novamente a Wittenberg, e lá publicou uma série de teses nas 
quais ele atacou tanto Melanchthon quanto Lutero. Sua posição se tornou 
então em um antinomianismo explicito. De acordo com ele, a lei não tinha
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runção na pregação do evangelho e, portanto, seu próprio lugar era na corte 
judicial, ao invés de no púlpito. Moisés deveria ser enviado para a forca, e 
qualquer um que prega seus ensinos, sequer começou a entender no que o 
evangelho realmente consiste. A pregação da lei não pode produzir arre
pendimento, pois verdadeiro arrependimento requer fé, e a fé pode vir ape
nas do ouvir do evangelho. A lei também não é útil para a direção moral dos 
cristãos, pois eles fazem a vontade de Deus, não por causa de um manda
mento exterior, mas por causa de um impulso interior. De certa forma, sua 
posição era um exagero unilateral das restrições anteriores de Lutero contra 
a lei. Mas precisamente por essa razão, foi necessário para Lutero refutá-lo, 
de forma a evitar mal entendidos a respeito de suas próprias perspectivas. 
Assim, Melanchthon, o alvo original de Agrícola, ficou à margem enquanto 
Lutero refutava Agrícola em uma série de teses debatidas publicamente. 
Agrícola levou o assunto ao Eleitor e, como resultado, teve que partir para 
Brandenburgo. Ele finalmente se retratou, mas quando tentou visitar Lutero 
novamente em Wittenberg, este não o recebeu.

O terceiro estágio da controvérsia antinomiana girou em torno do debate 
sobre os ensinos de George Major, que nós discutiremos posteriormente 
neste capítulo. Nessa controvérsia, Nícolas von Amsdorf (1483-1565), um 
dos defensores mais leais da teologia de Lutero contra seus muito inovado
res, afirmara que boas obras não eram em absoluto necessárias para a salva
ção. Esta tese foi assumida por André Poach (1516-1585), que acrescentou 
que a função da lei na vida cristã é somente acusar o pecador e mostrar-lhe 
sua pecaminosidade. Poach e seus seguidores levaram o princípio luterano 
da liberdade cristã às últimas conseqüências, reivindicando que os cristãos 
não estão sujeitos a nenhuma obediência, e retornando à alegação de Agrí
cola que apenas o evangelho, e não a lei, devia ser pregado. Em outras 
palavras, eles rejeitaram absolutamente o “terceiro uso da lei” como um 
guia para o cristão.

A posição antinomiana foi finalmente rejeitada em 1577 pela Fórmula 
de Concórdia. Como veremos posteriormente, o principal propósito dessa 
Fórmula foi por um fim à divisão entre luteranos e filipistas rigorosos -  
nessa época tanto Lutero quanto Melanchthon haviam morrido. Mas ela 
também tentou resolver outras disputas que haviam enfraquecido a confis
são luterana. Uma delas foi a controvérsia antinomiana. Desde que neste 
ponto os luteranos rigorosos concordaram com os filipistas, o artigo seis da 
Fórmula afirma o terceiro uso da lei para os crentes “após eles terem nasci
do de novo, embora a carne ainda habite neles, para lhes dar, a esse respei



to, uma regra definitiva de acordo com a qual eles pudessem moldar e regu
lamentar toda sua vida”. '̂ Após uma série de afirmações positivas, segue a 
condenação do antinomianismo: “De comum acordo, nós condenamos como 
perigoso e subversivo da disciplina cristã e da verdadeira piedade, o ensino 
errôneo que a lei não deve ser impingida, na maneira e medida acima des
crita, a cristãos e crentes genuínos, mas apenas a não crentes, não cristãos e 
impenitentes” .

Embora os pontos de vista dos antinomianos foram rejeitados e excluí
dos pela Fórmula de Concórdia, tais opiniões apareceram novamente, com 
algumas variações, em outros contextos. Calvino teve que contender com 
os “libertinos”, que eram na verdade antinomianos. Na Inglaterra do século 
17, o “antinomianismo” era um dos rótulos mais convenientes que os teólo
gos mais conservadores aplicaram às numerosas seitas que surgiram nessa 
época. Uma questão similar também apareceu na Nova Inglaterra no caso 
de Anne H u tch in so n .Assim, embora o luteranismo ortodoxo tenha exclu
ído o antinomianismo por meio da Fórmula de Concórdia, a questão foi 
repetidamente postulada por meio do curso da teologia protestante.

A controvérsia de Osiander girou em tomo do ensino de Andrew Osiander 
(1498-1552), sobre quem R. Seeberg disse que “dentre os homens do se
gundo escalão no período da Reforma, ele foi, talvez, o maior” .L í d e r  da 
Reforma em Nuremberg , ele atendeu ao Colóquio de Marburgo, em 1529, 
e a Dieta de Augsburgo, em 1530. Na época do ínterim de Augsburgo, ele 
teve que deixar Nuremberg, e se tomou um professor na Universidade de 
Königsberg. Foi quase no fim de sua vida, em 1550, que ele publicou a obra 
Disputa sobre a Justificação, que viria a ser a causa da controvérsia. Esta 
obra foi seguida, dentre outras, por um outro tratado Sobre o Único Media
dor Jesus Cristo e a Justificação pela Fé.
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Embora o ponto principal em questão nesta controvérsia fosse a doutri
na da justificação, Osiander não propôs seu ponto de vista sobre este assun- 
10 isoladamente do sistema total da teologia. Pelo contrário, sua compreen
são da justificação era parte e parcela de uma perspectiva teológica com
pleta, que diferia em muitos pontos daquela de outros reformadores. Em 
resumo, Osiander era um místico, e sua teologia consistia, de forma geral, 
na união mística com Cristo, o Verbo eterno de Deus. A maioria dos outros 
reformadores temia esta perspectiva, pois ela tendia a obscurecer a distân
cia entre Deus e nós, e focalizar a atenção no Verbo eterno, ao invés da 
revelação histórica de Deus.

Seu misticismo sobre o Verbo pode ser visto na maneira em que Osiander 
trata com Adão e a imagem de Deus nele. A imagem de Deus não é algo a 
ser encontrado em Adão como uma criatura. A imagem é o próprio Filho -  
um tema comum na teologia crista primitiva. Adão é referido como tendo 
sido feito segundo a imagem de Deus, porque antes da fundação do mundo. 
Deus decidira que o Filho teria que se encarnar. Assim, a encarnação era o 
propósito eterno de Deus, e não uma resposta para o pecado. Mesmo se 
Adão não tivesse caído. Cristo teria se encarnado. Mas, mesmo antes da 
encarnação, a humanidade foi criada de tal forma que a imagem de Deus -  
isto é, o Filho -  pudesse habitar nela. Este foi o caso de Adão antes da 
queda, pois o Filho habitou nele e o fez justo. Foi isto que ele perdeu quan
do pecou.

Isto significa que o que nós necessitamos agora para nossa justificação é 
a habitação renovada do Filho. Por causa da queda, a encarnação ganhou 
um propósito adicional: a redenção e justificação da humanidade. O traba
lho redentor de Cristo significa tanto que ele foi inocentemente sujeito à ira 
de Deus, e assim conquistou o perdão de pecados para toda a humanidade, 
quanto que ele cumpriu a lei em nosso nome, de forma que sua estrita 
obediência não é mais requerida de nós para que nós sejamos declarados 
justos. Para que esta justiça seja verdadeira em um individuo, entretanto, 
a pessoa deve ser justificada. Isto Cristo faz, habitando nesta pessoa. Assim, 
justificação não é, como para Lutero, imputada por Deus por causa de sua 
graça amorosa, mas é, ao contrário, algo que Deus encontra em nós porque 
Cristo está em nós. A justiça do crente está no Deus que habita. Em uma 
linguagem remanescente do tratamento dos Capadócios sobre a união do 
divino e humano em Cristo, Osiander afirma que o que de fato acontece 
quando Cristo vem habitar no crente é que o oceano da sua justiça divina 
envolve o pequeno pingo do nossa pecaminosidade, e que Deus, então.



olha este vasto oceano de pureza, ao invés do pequeno pingo de pecamino
sidade, e nos declara justos.

Esta habitação justificadora de Cristo em nós acontece por meio da “pa
lavra exterior” da proclamação da Escritura; mas é a “ palavra interior”, o 
Verbo como a Segunda Pessoa da Trindade, que é importante neste contex
to. A humanidade de Cristo, e as palavras que ele falou como homem, são 
os veículos para sua divindade. Mas, em ultima análise, é a divindade de 
Cristo que nos justifica e pode ser chamada propriamente o Mediador.

Estes pontos de vista angariaram ataques de diversas frontes. Como ve
remos no próximo capítulo, Calvino repetidamente refutou as teorias de 
Osiander. Já haviam razões para tensão entre Melanchthon e Osiander, pois 
o líltimo se recusara a aceitar o ínterim e foi exilado em Königsberg, en
quanto o professor de Wittenberg reivindicava que ele poderia aceitar a 
versão Leipzig do ínterim sem abandonar nenhum dos essenciais do evan
gelho, e escolheu permanecer em Wittenberg. Assim, não deve surpreender 
que Melanchthon tomou esta oportunidade para mostrar que seu rival não 
era tão ortodoxo quanto ele reivindicava ser. Em uma série de tratados, e na 
assim chamada Confissão Saxônica de 1551 -  de fato, uma outra variação 
da Confissão de Augusburgo -  Melanchthon declarou que Osiander se afas
tara do ensino claro do evangelho, e que, ao reivindicar que Deus nos justi
fica pela virtude da justiça de Cristo no pecador, o professor em Königsberg 
estava abandonando a doutrina da justiça imputada e se aproximando peri
gosamente do Catolicismo Romano.-^ O teólogo italiano Francisco Stancaro 
foi tão longe ao tentar refutar Osiander, que alegou que Cristo é mediador 
apenas de acordo com sua natureza humana, e não de acordo com sua di
vindade -  uma posição sustentada anteriormente por Pedro Lombardo e 
outros.-® Mas talvez a refutação mais consistente de Osiander foi a de Matias 
Flácio.

Matias Flácio (1520-1575) foi considerado como o melhor teólogo 
luterano da segunda geração. Ele certamente foi um dos defensores mais 
leais do Luteranismo estrito contra as “inovações” de Melanchthon e ou
tros. Ele conheceu Lutero apenas por poucos anos, pois ele veio para 
Wittenberg cerca de cinco anos antes da morte do reformador. Mas a des
peito disto, ele se tomou um admirador devoto de Lutero e um seguidor

Cf. Manschreck, org., Loci, p .179.
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convencido de seus ensinos. Professor de Hebraico em Wittenberg quando 
0 ínterim foi proclamado, ele decidiu ir para o exílio, ao invés de submeter- 
se a ele. Ele, então, se tornou um dos mais famosos professores na Univer
sidade de Jena, fundada precisamente para defender o Luteranismo estrito 
dos Filipistas, que haviam tomado posse de Wittenberg,^^ Nós o veremos 
envolvido em um número de outras controvérsias, sempre defendendo a 
posição luterana estrita. Contra Osiander, ele alega -  além do ponto óbvio 
que a doutrina de Osiander de justificação não é mais justiça imputada -  
que o professor de Königsberg divorcia a satisfação de Cristo da justifica
ção do crente e, assim, obscurece a centralidade dessa satisfação. Osiander 
dissera que redenção e justificação não podem ser a mesma coisa; pois a 
primeira aconteceu há mil e quinhentos anos atrás, enquanto que a liltima 
ainda está ocorrendo em cristãos individuais. Contra tal argumento, Fiácio 
replica que a conexão entre redenção e justificação é muito mais próxima 
do que Osiander admite. A função da redenção não é simplesmente fazer a 
justificação possível. O ato de redenção é o mesmo que o ato da justifica
ção, pois quando nós somos justificados, Deus simplesmente nos considera 
justos como resultado da redenção. Esta distinção é importante, pois a posi
ção de Osiander tende a colocar a ênfase na Palavra eterna de Deus, por 
cuja presença Deus justifica o pecador. Se este é o caso, é difícil ver qual é 
a função do ato sacrificial do Verbo encarnado. De acordo com Fiácio, Deus 
nos justifica, não por causa do Verbo eterno em nós, mas por causa da obe
diência de Cristo. Finalmente, a reivindicação de Osiander que a encarnação 
foi pré ordenada como o clímax da criação, mesmo independente da queda, 
novamente obscurece a conexão entre a obediência histórica de Cristo e a 
justificação do pecador. Portanto, as perspectivas de Osiander pervertem 
mais do que um aspecto da doutrina da justificação; elas solapam o próprio 
cerne do evangelho.

Como no caso das outras controvérsias discutidas nesta seção, a Fómula 
de Concórdia respondeu às questões levantadas. Para fazer isto, ela focou

Um estado clássico é W. Preger. Matthias Flacius Illyricus und seine Zeit, 2 vols. (Erlangen: T. 
Bläsing, 1859-61). Ver também L. Haikola, Gesetz und Evangelium bei Matthias Flacius Illyricus 
Lund: CWK, 1952).

-* Ver Haikola, Gesetz und Evangelium, pp.85-95 e 254-257. Ele ressalta a diferença entre Flácio e 
Lutero em seus respectivos entendimentos da justificação (pp.85-96). Neste liltimo ponto, Flácio 
ignora uma longa linha de teólogos, que remonta a Irineu, que viu a encarnação como o clímax da 
criação, sem, por conseguinte, prejudicar o relacionamento entre encarnação e redenção.



sua atenção na questão se Cristo*”justifica de acordo com sua natureza divi
na (Osiander) ou de acordo com a sua humanidade (Stancaro).

Um a questão se levantou: De acordo com qual natureza Cristo é nosso 
ju s tif ic ad o r?  D ois ensinos falsos e m utuam ente con trad itó rios 
invadiram algumas igrejas.

Um partido sustentou que Cristo é nossa justiça somente de acordo 
com  sua d iv indade. Q uando ele hab ita  em  nós pela  fé, com o 
conseqüência desta habitação da divindade, os pecados de todos os 
homens são considerados como um a gota de água em um  imenso 
oceano. Outros, entretanto, sustentaram que Cristo é nossa justiça diante 
de Deus, apenas de acordo com sua natureza humana.

Em oposição a estes erros ora mencionados, nós cremos, ensinamos, 
e confessamos unanimemente que Cristo é nossa justiça, não de acordo 
apenas com a natureza divina, nem de acordo apenas com a natureza 
humana. Pelo contrário, o Cristo integral, de acordo com ambas as 
naturezas, é nossa justiça unicamente em sua obediência que ele, como 
Deus e homem, submeteu ao seu Pai celeste na própria morte.^'*

Em uma explicação posterior, a Fórmula afirma que Deus perdoa nossos 
pecados “puramente por sua graça, sem nenhuma obra, mérito ou dignida
de anterior, presente, ou subseqüente”.̂ “ Finalmente, dentre as perspectivas 
condenadas está a que sustenta “que fé não olha apenas para a obediência 
de Cristo, mas também para sua natureza divina (na medida em que ela 
habita e trabalha dentro de nós), e que por meio de tal habitação nossos 
pecados são cobertos”. '̂

As duas controvérsias que nós discutimos -  a de Osiander e a antinomiana -  
nunca dividiram os principais líderes do Luteranismo. Os luteranos rigoro
sos, bem como os Filipistas, concordaram em rejeitar os pontos de vista de 
Osiander e dos antinomianos. As controvérsias para as quais nós nos volta
remos agora produziram divisões mais profundas. Em todas elas, de um 
modo ou de outro, a questão está entre a adesão estrita aos princípios de 
Lutero de um lado, e a flexibilização daqueles princípios pelos Filipistas, 
de outro lado. Em alguns casos, o próprio Melanchthon permaneceu no 
centro da disputa; em outros casos, outros Filipistas foram os que se opuse-
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ram ao Luteranismo estrito. Por outro lado, os assim chamados luteranos 
estritos não foram sempre fiéis ao espírito original dos reformadores. O 
ponto em que isto foi mais perceptível foi em seu esforço por esclarecer 
cada ponto de doutrina, e por ver a verdadeira fé ameaçada a cada circuns
tância. Este não era o espírito de Lutero, pois -  embora ele estivesse seria
mente preocupado com uma fé correta, e embora ele fosse sempre firme em 
sua posição teológica -  ele permitiu maior liberdade doutrinária do que 
seus seguidores.

Em um sentido, então, as controvérsias que nós agora relataremos são 
uma única grande controvérsia, e a questão em pauta é -  muito paradoxal
mente -  se a descoberta feita por Lutero da liberdade da justificação pela 
graça é obrigatória ou não. Obviamente, a questão não admite uma solução, 
pois não importa para que caminho alguém se volte, estará negando um 
aspecto fundamental da grande descoberta de Lutero. Assim, estas contro
vérsias podem ser comparadas àquelas que se seguiram a Orígenes e Agos
tinho, e são a conseqüência da genialidade seguida por espíritos menores.

A primeira grande controvérsia que nós discutiremos relaciona-se com o 
ínterim, e também é conhecida como a controvérsia da adiaphora. Embora 
nós já tenhamos feito breve referência a essa controvérsia, nós devemos 
agora examiná-la mais plenamente, pois ela ilustra a natureza do conflito 
entre os Filipistas e os luteranos rigorosos. Quando Carlos e a Dieta de 
Augsburgo (1548) proclamaram o ínterim de Augsburgo, a maioria dos pro
testantes se recusou a aceitá-lo. Embora o teólogo luterano Agrícola tivesse 
participado em sua composição, o Ínterim foi, de fato, um documento Cató- 
lico-Romano, no qual todas as doutrinas e práticas tradicionais foram res
tauradas. As únicas concessões importantes para os protestantes foram o 
casamento do clero, comunhão tanto do pão quanto do vinho, e justificação 
pela fé. Mas mesmo esta última foi formulada em tais termos que não pas
sou de justificação por obras. Desde que muitos protestantes se recusaram a 
aceitar o ínterim de Augsburgo, centenas foram mortos e muitos pastores 
foram para o exílio. No eleitorado da Saxônia, entretanto, a situação foi 
complicada pelo fato que o Duque Maurice obtivera o governo da área com 
traição contra o governador legítimo, João Frederick. De fato, foi a traição 
do Duque Maurice que tanto deu a ele o eleitorado, quanto fez Carlos V 
mestre indiscutível do Império. Mas Maurice compreendeu que ele não 
poderia governar o eleitorado contra a oposição de sua população fielmente 
protestante. Portanto, ele convidou Melanchthon a retornar para Wittenberg 
e reabrir a universidade. Melanchthon e seus seguidores não o fariam en



quanto o ínterim de Augsburgo estivesse em vigor. Maurice foi colocado 
em uma posição delicada, apanhado entre os protestantes e o imperador. 
Ele tentou repetidamente persuadir os professores luteranos a retornar para 
a universidade. Melanchthon insistiu que o Ínterim era contra a Palavra de 
Deus e que, portanto, ele não poderia subscrevê-lo.^^ Seus colegas o apoia
ram. Mas, por outro lado, sua situação não era fácil, pois eles viram que, 
ultimamente, uma decisão teria que ser tomada entre permanecer firme e 
permitir que as igrejas protestantes fossem destruídas ou permitir alguma 
medida de concessão. Após uma longa série de negociações e disputas, 
Melanchthon e a maioria dos teólogos de Wittenberg sentiram que eles po
deriam aceitar, em sã consciência, uma versão modificada do ínterim de 
Augsburgo, que veio a ser chamado de ínterim de Leipzig. Isto salvaguar
dou a doutrina da justificação pela fé, mas na maioria das outras matérias, 
causou o retomo a práticas pré-reformadas. A única outra concessão signi
ficativa foi que a missa não foi mais considerada um sacrifício meritório. 
Baseado nisto, Melanchthon, Bugenhagen, e outros teólogos de Wittenberg 
aceitaram o ínterim  como o menor entre dois males e estabeleceram a tare
fa de assegurar que a pregação da justificação pela fé, que eles considera
vam o cerne do evangelho, fosse expandida por toda a Saxônia. Sua justifi
cativa teológica para esta concessão baseia-se na distinção entre o essencial 
e 0 não essencial -  a adiaphora.^^ Em assuntos essenciais -  especialmente a 
doutrina da justificação pela fé, que é o cerne do evangelho -  não se deve 
fazer concessões. Mas concessões com respeito a adiaphora são geralmente 
necessárias para a paz da igreja. Confundir o essencial com a adiaphora, e 
insistir em todos os detalhes desta, é negar a liberdade cristã, e pode levar 
de volta à justificação por obras.

Mas em tudo isto, eles não tinham levado em consideração os protestan
tes em outras partes da Alemanha, que estavam sofrendo por sua recusa em 
aceitar o ínterim de Augsburgo. O acordo de Leipzig lhes parecia uma trai
ção. O representante legítimo da Saxônia estava na prisão. Seus filhos esta
vam no exílio, na esperança de organizar um novo centro para a teologia 
protestante na Universidade de Jena. Como os teólogos de Wittenberg po
deriam reivindicar que eles estavam sendo fiéis ao evangelho simplesmen
te porque haviam salvaguardado um ou dois itens do ínteriml Eles estavam
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jstificados em afirmar que haviam retido o essencial, e cedido somente em 
^.atérias de importância secundária?

O líder dos luteranos rígidos era Matias Flácio, com quem nos depara
mos ao tratar da controvérsia de Osiander. Flácio recusou-se a ver qualquer 
diferença significativa entre o ínterim de Augsburgo e a versão revisada, 
adotada em Leipzig. De fato, seu tratado Contra o ínterim, publicado em 
1549, depois da concessão de Leipzig, foi direcionado contra o edito de 
Augsburgo, e ele simplesmente reivindicou que tudo que ele disse nele po
deria ser aplicado à situação na Saxônia. Também se afirmou que para difa
mar Melanchthon, ele publicou supostas cartas do professor de Wittenberg, 
que haviam sido mudadas e, além disso, mal interpretadas.^“̂ Certamente, é 
verdadeiro que caridade e moderação não foram suas características mais 
notáveis durante todo o episódio.

O principal argumento de Flácio e outros que assumiram sua posição -  
Nícolas von Amsdorf, João Aurifaber, o mais jovem, e outros -  foi que, 
num período em que uma confissão clara da fé é necessária, nada é secun
dário. Muitas das coisas aceitas no ínterim, embora não importantes em si 
mesmas, tornam-se cruciais quando são interpretadas como símbolos de 
uma rejeição do evangelho. Além do mais, o povo simples, que não com
preende a diferença entre o essencial e a adiaphora [secundário] é exposto a 
um escândalo por todas as cerimônias e observâncias, que ele necessaria
mente interpreta como sinal de que a velha religião fora restaurada.

Melanchthon replicou insistindo na distinção entre o essencial e a 
adiaphora. O que Flácio e seu partido estão fazendo é simplesmente propor 
uma nova forma de papismo, em que todas as coisas serão reguladas, não 
haverá “liberdade do homem cristão”, e a ênfase recairá novamente em 
aspectos exteriores, ao invés de na fé justificadora. Se a doutrina da justifi
cação pela fé é entendida corretamente, por certo se compreenderá quão 
desprezíveis são as concessões feitas em Leipzig.^’

O ínterim- não durou muito, pois provou ser um completo fracasso. Carlos 
V abdicou em favor de Ferdinando, e em 1555, a Paz de Augsburgo colocou 
um fim ao período do ínterim. Mas a anulação do ínterim  não pôs encerrou 
a controvérsia entre Flácio e seus aliados -  a quem Melanchthon chamou 
de “supremo tribunal de Deus” -  e os teólogos de Wittenberg. Esta rivalida-
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dc, mesmo após a morte de Melanchthon, foi o pano de fundo para a maio
ria das controvérsias discutidas no restante deste capítulo.

Mais uma vez, esta controvérsia foi resolvida pela Fórmula de Concór
dia, que concedeu a distinção de Melanchthon entre os elementos essenci
ais e secundários, mas concordou com Flácio de que há circunstâncias em 
que o secundário deixa de sê-lo. O assunto em questão é expresso clara e 
sucintamente:

Tem havido também uma divisão entre os teólogos da Confissão de 
Augusburgo a respeito daquelas cerimônias ou convenções da igreja 
que não são nem ordenadas, nem proibidas na Palavra de Deus, mas 
foram  introduzidas na igreja no interesse da boa ordem e do bem- 
estar geral.

A principal questão tem  sido, Em  tempos de perseguição, quando 
um a confissão é requerida, e quando os inimigos do evangelho não 
chegaram  a um acordo conosco na doutrina, vam os ceder, com  
inviolável consciência, às suas pressões e demandas, reintroduzir 
algumas cerimônias que caíram em desuso e que nelas mesmas são 
coisas indiferentes e não são nem ordenadas, nem proibidas por Deus, 
e assim chegar a um entendimento com eles em tais cerimônias e coisas 
indiferentes? Um partido respondeu sim, o outro não.’*’

A seção afirmativa concorda que cerimônias e outras práticas, que não 
são nem ordenadas nem proibidas na Escritura, são assuntos que cada igre
ja pode decidir por si mesma, desde que o fraco não seja escandalizado. 
Mas -  e este era o ponto de Flácio -  “em tempo de perseguição, quando 
uma confissão bem definida é exigida de nós, nós ousamos não ceder aos 
inimigos nestas coisas indiferentes... Em tal caso, não é mais uma questão 
de coisas indiferentes, mas um assunto relacionado com a verdade do Evan
gelho, liberdade cristã e o sancionar da idolatria pública, bem como preve
nir ofensa ao fraco na fé”.̂ ’ Finalmente, as igrejas da Confissão de Augsburgo 
condenaram o ponto de vista que afirma que ceder em pontos secundários é 
permissível em tempos de perseguição, bem como condenaram aqueles que 
tentam impor ou abolir a “adiaphora” pela força.

A Controvérsia de Major pode ser vista como um episódio subseqüeme 
na disputa adiaphorista. George Major (1501-1574), reitor da Universidade
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de Wittenberg, seguira a liderança de Melanchthon no episódio do ínterim. 
Como parte de sua defesa da posição tomada pelos teólogos de Wittenberg, 
Major afirmou que boas obras são necessárias para salvação, bem como 
para retê-la. Nisto, ele não estava indo muito além de Melanchthon, embo
ra o liltimo tenha usado uma linguagem mais cautelosa, evitando a justapo
sição, na mesma frase, de obras e salvação. Assim, ele diria que obras são 
necessárias como resultado da fé, e que a fé é necessária para a salvação; 
mas ele não reuniria estas duas proposições, por temer que elas pudessem 
ser interpretadas no sentido de justificação pelas o b r a s . A  afirmação des
cuidada de Major atraiu os ataques de Flácio e Amsdorf, os dois principais 
líderes do partido luterano mais rigoroso. Flácio limitou seu ataque a uma 
repetição da proposição principal de Lutero sobre a justificação pela fé, e 
salientou que as palavras de Major eram injuriosas a esta doutrina. Amsdorf 
foi mais longe, e elevou os ataques hiperbólicos de Lutero às obras ao nível 
de declarações dogmáticas, reivindicando que boas obras destroem a salvação.

Nesta questão, a Fórmula de Concórdia tomou uma posição intermediá
ria, reafirmando a doutrina da salvação pela fé, salientando, entretanto, que 
a Confissão de Augsbmgo falou da necessidade das boas obras, e rejeitando 
as declarações extremas dos dois partidos em disputa. “De comum acordo, 
nós rejeitamos e condenamos formulações faladas e escritas que ensinam 
que boas obras são necessárias para a salvação; semelhantemente, que nin
guém nunca foi salvo sem boas obras... Nós também rejeitamos e condena
mos esta ousada declaração que boas obras são prejudiciais para a salvação, 
como ofensivas e subversivas à disciplina cristã.” *̂̂

A controvérsia sinergista foi um outro episódio do corrente debate entre 
os Filipistas e os luteranos rigorosos. O ínterim de Leipzig propôs que a 
vontade humana colabora com Deus no processo da salvação. Como nós já 
vimos, na medida em que os anos passaram, Melanchthon chegou a uma 
ênfase crescente sobre a liberdade da vontade, o que, ele disse, distingue 
um ser humano de um pedaço de madeira ou de uma pedra.“*® Em 1555, o 
teólogo Filipista João Pfeffinger publicou uma série de Proposições sobre o 
Livre-arbítrio em que ele repetiu a fórmula tripartite de Melanchthon sobre 
as causas co-participantes na conversão, a saber, o Verbo, o Espírito e a
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vontade. Além disso, ele sugeriu que o fato de alguns assentirem ao chama
do da fé, e outros não, é devido ao livre-arbítrio. Victorin Strigel sustentou 
uma série de teses similares em 1560, em uma disputa piíblica com Flácio. 
Neste caso, como na maioria das outras controvérsias do período, os líderes 
dos luteranos rígidos foram Amsdorf e Flácio.

Nesta controvérsia particular, entretanto, Flácio, o fiel defensor do 
luteranismo rígido, deixou-se levar além dos limites do Cristianismo orto
doxo tradicional. Esta foi a causa da sua queda, pois quando ele se recusou 
a voltar atrás ele teve que ir para o exílio. Ele finalmente morreu, um ho
mem alquebrado, em um convento catóhco onde ele se refugiara. A ques
tão sob debate, que lhe custou sua posição de porta voz dos luteranos rigo
rosos, foi a do pecado original. A controvérsia sinergista se direcionara de 
modo natural do assunto da participação da vontade na conversão para a 
questão do pecado original, pois se a vontade está de alguma forma limita
da, este é um resultado do pecado original. Na controvérsia com Strigel, e 
posteriormente em suas publicações tratando com o livre-arbítrio, Flácio 
desenvolveu a perspectiva que o pecado original não é um acidente, mas a 
substância da existência humana decaída. Quando Adão foi criado, ele era 
capaz de carregar a imagem de Deus, porque ele ainda tinha sua justiça 
original. Ele, assim, tinha uma vontade que podia colaborar com Deus. Mas 
a queda mudou as coisas radicalmente, pois como conseqüência dela Adão 
perdeu sua justiça original, seu livre-arbítrio -  não em aspectos exteriores, 
mas em sua habilidade de voltar-se para Deus -  e até mesmo a imagem de 
Deus. O que nós temos não é mais a imagem de Deus, mas a imagem de 
Satanás. Descrito de uma outra maneira, a “substância de Adão antes da 
queda” -  ou, pelo menos, sua “parte mais importante” -  era sua justiça 
original. Nossa substancia agora é o pecado. Quando nós somos converti
dos, o que ocorre é uma guerra entre a imagem de Satanás e a imagem de 
Deus -  ou entre a substância da criação antiga, e a substância da nova. Esta 
posição logo atraiu ataques de várias regiões como sendo simultaneamente 
uma negação da simul iustus et peccator [simultaneamente justo e pecador] 
proposta por Lutero, e uma aproximação do Maniqueísmo. Sobre este pon
to, até os luteranos rígidos sentiram que eles não poderiam mais apoiar seu 
antigo herói, que, como já foi dito, permaneceu firme na sua posição, e 
conseqüentemente foi forçado ao exílio e, finalmente, a uma morte obscura.

Entretanto, ainda assim a questão do sinergismo, ou seja, se a vontade 
colabora ou não com Deus na conversão, não foi resolvida, e permaneceu 
um assunto de discordância entre os Filipistas e os Luteranos rígidos. Em



seus dois primeiros artigos, a Fórmula de Concórdia referiu-se a esta e a 
outras questões relacionadas. A questão do pecado original foi postulada na 
própria abertura da Fórmula:

A questão principal nesta controvérsia é se, estritamente e sem qualquer 
distinção, o pecado original é a natureza, substância, e essência 
corruptas do homem, ou se, de fato, é a parte principal e m elhor do 
seu ser (ou seja, sua alma racional em toda sua forma e poderes mais 
elevados). Ou se há uma distinção, mesmo após a Queda, entre a 
substância, natureza, essência, corpo, e alma do homem por um lado, 
e o pecado original por outro, de modo que a natureza do homem é 
um a coisa, e o pecado original, que é inerente à natureza corrompida 
e a corrompe, é outra.'**

Em resposta a esta controvérsia, a Fórmula afirma que existe uma dis
tinção entre a natureza humana e o pecado original, não somente no estado 
original da criação, mas também no presente. A criatura humana decaída 
ainda é uma criatura de Deus, e Deus não cria substâncias más. Portanto, a 
FóiTHula condena “como um erro Maniqueísta o ensino que o pecado origi
nal é estritamente e sem qualquer distinção a substância, natureza e essên
cia corrompidas do homem, de modo que nenhuma distinção deveria ser 
feita, nem mesmo na mente”."*̂ Por outro lado, a Fórmula se previne contra 
0 erro oposto -  de considerar pecado uma leve corrupção da natureza hu
mana -  que conduziria ao Pelagianismo. Assim, ela afirma que “este dano é 
tão indescritível que pode não ser reconhecido por um processo racional, 
mas somente pela Palavra de Deus”, e que “ninguém, exceto Deus, pode 
separar a corrupção da nossa natureza dela mesma”.

O segundo artigo da Fórmula, que trata do livre-arbítrio, responde a 
questão do sinergismo: “A questão é, Que poderes possui o ser humano em 
assuntos espirituais após a queda de nossos primeiros pais e antes de sua 
regeneração? O ser humano pode, pelo seu próprio poder, antes de nascer 
de novo por meio do Espírito Santo, se dispor e se preparar para a graça de 
Deus? Ele pode ou não aceitar a graça de Deus oferecida na Palavra e nos 
santos sacramentos?”'*“*

Tappert, org., The Book o f  Concord, p.466. 
Ibid., p.468.

«  Ibid., p.467.
'*'* Ibid., p.469.



A  resposta a todas estas questões é que não há tais poderes, pois a vonta
de humana decaída “não é somente afastada de Deus, mas também se tor
nou inimiga de Deus, de forma que o ser humano deseja e quer apenas o que 
é mal e oposto a Deus”.''̂  Não podemos nos converter a Deus, nem pode
mos dar um passo em direção à nossa própria conversão, nem somos capa
zes de obedecer a lei de Deus após a conversão. Por outro lado. Deus não 
força a vontade, mas, ao contrário, o Espírito Santo guia a vontade e abre o 
coração para capacitar a ouvir o evangelho. Assim, existem apenas duas 
causas eficientes da conversão: o Espírito Santo e a Palavra de Deus, e a 
vontade não pode ser considerada como uma terceira causa participante. 
Quanto a questões externas, entretanto, como o movimento dos nossos 
membros, nós temos liberdade, e o determinismo é rejeitado.

As três próximas controvérsias que nós discutiremos foram diferentes 
das antecedentes porque elas não nasceram do confronto entre os luteranos 
rigorosos e os Filipistas, mas, ao contrário, entre o Luteranismo e o Calvi
nismo. Isto não significa que elas sempre foram debates entre os luteranos e 
os calvinistas, pois os calvinistas verdadeiros tiveram muito pouca partici
pação nas duas primeiras controvérsias. Ao contrário, elas foram contro
vérsias principalmente entre os luteranos, tendo a ver cora a questão de 
quanto a influência calvinista poderia ser tolerada no Luteranismo. Naque
las controvérsias, aqueles que foram influenciados por Calvino -  ou por 
perspectivas similares, mas independentes -  foram chamados de calvinistas 
dissimulados pelos luteranos rigorosos.

A controvérsia eucarística teve como seu pano de fundo a discordância 
entre Lutero e Zuínglio acerca da presença de Cristo na Ceia do Senhor. 
Como é bem sabido, este foi o ponto em torno do qual suas diferenças se 
cristalizaram no Colóquio de Marburgo, em 1529. Nem todos os protestan
tes, entretanto, subscreveram os pontos de vista de um destes dois reforma
dores. Pelo contrário, na bacia do Reno e no sul da Alemanha, houve mui
tos que procuraram uma posição intermediária entre a memória simbólica e 
a presença corporal. A princípio, estas opiniões encontraram sua expressão 
mais clara em Martin Bucer, o reformador de Strasbourgo. Em 1536, Bucer 
alcançou um acordo com Lutero e seu partido. A esperança era que esta 
Concórdia de Wittenberg fosse aceita pelas cidades alemãs do sul e, pelo 
menos, por algumas dos suíços. Isto, entretanto, nunca aconteceu. Em 1549,

’ Ibid., p.470.



Calvino, Bucer, e um número de líderes suíços e alemães do sul se reuniram 
no Consenso de Zurique. Este foi, novamente, um documento intermediá
rio entre os pontos de vista de zuinglianos e luteranos. Mas os luteranos -  o 
próprio Lutero morrera três anos antes -  nunca o aceitaram.

Assim as questões permaneceram até quando Joaquim Westphal, um 
pastor luterano rigoroso em Hamburgo, publicou um livro salientando as 
diferenças entre Calvino e Lutero, especialmente a respeito da Ceia do Se
nhor.'**’ Até essa época (1552), tais diferenças dificilmente haviam sido no
tadas. O ataque de Westphal teve pouco impacto entre os calvinistas, e o 
próprio Calvino respondeu de uma maneira desdenhosa.“*̂ Mas dentro da 
esfera luterana a reação foi bem diferente, pois muitos luteranos, que não 
concordavam inteiramente com Lutero neste assunto, foram então forçados 
a tomar uma posição. Do ponto de vista do partido dos luteranos rigorosos, 
a diferença entre Zuínglio e Calvino -  se havia alguma -  era insignificante, 
pois ambos negavam a onipresença do corpo glorificado de Cristo, sua pre
sença física na Ceia, e a participação neste corpo por incrédulos.

Melanchthon recusou tomar uma posição aberta."*  ̂Ele claramente sentiu 
que a continuidade das controvérsias apenas comprometeria a paz da igre
ja. Ele próprio era amigo de Calvino, a quem ele encontrara em Frankfurt, 
em 1539. Ele também teve como precedente o fato que Lutero, que conhe
cia as Institutas e outros escritos de Calvino, sempre expressara sentimen
tos favoráveis em relação ao líder suíço. Mas a reticência de Melanchthon, 
associada ao fato que diversos Filipistas se levantaram para dar suporte dos 
pontos de vistas Calvinistas e similares, deu a ele e a seu partido o título de 
“Calvinistas dissimulados”. Disputas se incendiaram por toda a Alemanha.“*® 
Em Heidelberg, o luterano rigoroso Tilmann Hesshusen teve uma contro
vérsia com Wilhelm Klebitz, que reivindicou ter recebido sua doutrina 
eucarística de um homem inglês, mas cujo pontos de vista concordavam 
com os de Calvino. Um debate similar ocorreu em Bremen, entre Alberto 
Hardenberg e João Timann. Embora Hardenberg -  seguindo a liderança de 
Melanchthon -  tentasse evitar a questão, Timann o forçou a definir sua 
posição, e o resultado foi que a cidade de Bremen se mudou para o lado de 
Calvino. O resultado da controvérsia em Heideberg foi finalmente o mesmo,

“  Ritschl, Dogmengeschicte, 4:10-13.
CR, 37:1-252. Ver também abaixo, p .175. 

“  Ibid., 8:736; 9:960.
*'> Ritschl, Dogrnengeschichte, 4:10-13.



pois quando o Eleitor Frederico III tentou amenizar a disputa pedindo con
selho a Melanchthon, o último simplesmente respondeu que a resposta à 
disputa não era difícil de achar, embora fosse perigoso oferecê-la. O Eleitor 
entendeu isto como um endosso ao Calvinismo e, como suas próprias con
vicções também o inclinavam nesta direção, todo reinado se tomou calvinista, 
não apenas em sua doutrina eucarística, mas também em sua adoração e em 
outras matérias. Isto foi expresso no Catecismo de Heidelberg, de 1563, 
escrito pelos teólogos reformados Zacarias Ursinus e Gaspar Olevianus. Na 
própria Saxônia, a batalha foi mais dura. Uma vez mais, os luteranos rigo
rosos assumiram o campo de batalha contra os Filipistas. Joaquim Curaeus, 
um dos Filipistas, publicou um tratado anônimo em que ele declarou que os 
incrédulos não participam verdadeiramente de Cristo na comunhão, e que o 
communicatio idiomatum não devia ser entendido -  como Lutero propusera -  
de forma que o corpo glorificado de Cristo pudesse ser ubíquo. Este ataque 
frontal à doutrina de Lutero deu aos Luteranos rigorosos a oportunidade de 
obter uma condenação do Calvinismo em 1574. Como Melanchthon estava 
morto nesta época, sua doutrina foi declarada ter sido idêntica ã de Lutero. 
Como um corolário destes debates, a teoria da onipresença do corpo ressurre- 
to de Jesus também foi amplamente discutida. Alguns, ao mesmo tempo 
em que tentavam se apegar ao entendimento de Lutero sobre a eucaristia, 
rejeitaram a teoria da onipresença. Outros reivindicaram que a doutrina de 
Lutero era tão intimamente conectada com esta teoria que tal doutrina per
manecia de pé ou caía com ela.

Uma vez mais, a Fórmula de Concórdia tentou definir estas questões, às 
quais ela devotou seu sétimo artigo. “A questão é, na Santa Comunhão o 
verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo estão verdadeira
mente e essencialmente presentes, se eles são distribuídos com o pão e o 
vinho, e se eles são recebidos oralmente por todos aqueles que usam o sa
cramento, sejam eles dignos ou não, piedosos ou ímpios, crentes ou não, no 
caso dos crentes para vida e salvação, e no dos não crentes para julgamen
to? Os sacramentalistas dizem que não; nós dizemos que sim.” °̂

Como os primeiros Luteranos rigorosos, a Fórmula de Concórdia recu
sou-se a conceder qualquer importância para as diferenças entre Zuínglio e 
Calvino. Ela chama os seguidores de Zuínglio de “sacramentalistas crassos”, 
enquanto que os calvinistas são chamados de “sacramentalistas sutis, o tipo

’ Tapperl, org., The Book o f Concord, pp.481,482.



mais danoso”. Os últimos “em parte falam nossa linguagem muito plausi- 
velmente e alegam crer na presença verdadeira do corpo e sangue de Cristo, 
ambos verdadeiros, essenciais e vivos na Santa Ceia, mas afirma que isto 
ocorre espiritualmente pela fé. Mas sob esta terminologia plausível, eles 
realmente retém a crassa opinião anterior que apenas o pão e o vinho estão 
presentes e são recebidos com a boca na Santa Ceia”. ‘̂

Contra esses dois tipos de “sacramentalistas”, afirma-se que o corpo e 
sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes, e são distribuídos e rece
bidos no pão e no vinho, e que isto acontece tanto com incrédulos quanto 
com os crentes -  embora aqueles que não são convertidos e não se arrepen
dem comem para seu próprio julgamento e condenação.

A controvérsia eucarística necessariamente levou à questão da união hi- 
postática, pois a discordância entre Lutero e os teólogos reformados estava 
intimamente conectada com suas perspectivas diferentes acerca da união 
das duas naturezas na pessoa de Cristo. A posição Luterana, que requer a 
onipresença do corpo de Cristo, estava baseada na opinião que a união das 
duas naturezas foi tal que as propriedades da divindade foram transferidas 
para a humanidade -  a communicatio idiomatum -  de um modo literal, e 
que, portanto, o corpo ressurreto de Cristo recebera de sua divindade sua 
habilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. A posição reforma
da, por outro lado, enfatizou a distinção entre as duas naturezas e teve uma 
visão mais restrita da communicatio idiomatum e, portanto, insistiu na im
possibilidade do corpo de Cristo estar presente no céu e em uma multiplici
dade de igrejas ao mesmo tempo. Assim, os “calvinistas dissimulados” li
mitaram ou rejeitaram o communicatio idiomatum, enquanto que os luteranos 
rigorosos o enfatizaram. Embora muitos tenham se envolvido nesta contro
vérsia, a contribuição mais importante foi a de Martin Chemnitz (1522
1586), que, em 1571, publicou um tratado Sobre As Duas Naturezas de 
Cristo. Aqui ele propôs um entendimento da união hipostática, de acordo 
com o qual quando a divindade foi unida com a humanidade, esta última 
recebeu os atributos da divindade em uma medida plena, na qual a humani
dade é capaz de tais atributos. Isto não ocorreu na ressurreição, mas na 
própria encarnação. As limitações que nós vemos na vida histórica de Jesus 
são reais, mas somente porque a natureza divina se restringe. Assim, elas 
são limitações impostas não pela natureza, mas pela vontade. Conseqüente-

Ibid., p.482.



mente, o corpo de Cristo pode estar presente onde quer que ele escolha 
estar presente. Não é que seu corpo seja onipresente, como se isto fosse 
parte da sua natureza, mas, ao contrário, que ele pode estar presente onde 
quer que ele escolha estar. Portanto, um termo melhor do que onipresença é 
“multivolipresença” -  a habiUdade de estar em diversos lugares, como lhe 
apraz. A inclusão do elemento volitivo é importante, pois isto significa que 
0 corpo de Cristo não está presente indiscriminadamente em todo lugar, 
mas apenas presente onde ele escolhe estar -  a saber, no sacramento da 
comunhão. Chemnitz também esclareceu o significado do communicatio 
idiomatum, mostrando que isto significa, primeiro, a comunicação das pro
priedades das duas naturezas a uma única Pessoa; segundo, a comunicação 
entre as duas naturezas, de tal forma que as ações de uma podem ser atribuí
das ã outra; e terceiro, a capacitação da natureza humana pela divina, de tal 
forma que aquela pode ser capaz de fazer o que é necessário para a salvação da 
humanidade. Isto seria mais tarde retomado pelo Escolasticismo luterano.

Em resposta a esta controvérsia, a Fórmula de Concórdia afirmou que o 
communicatio idiomatum ocorre “de fato e em verdade” de forma que “Deus 
é homem e homem é Deus”, e Maria é a “mãe de Deus”. Seguindo Chemnitz, 
afirma-se que, por causa da união pessoal, Cristo sempre possuiu “a majes
tade e poder onipotentes de Deus”, mas que ele dispensou disto “no estado 
de humilhação”. Estas afirmações cristológicas estão, então, relacionadas à 
questão da presença na eucaristia, que foi a causa original do debate. “Por
tanto, ele é capaz e é fácil para ele nos comunicar seu corpo e sangue verda
deiros, que estão presentes na Santa Ceia.”^̂

Finalmente, deve-se mencionar brevemente a controvérsia a respeito da 
predestinação, que ocorreu não entre os teólogos luteranos, mas, ao contrá
rio, entre os luteranos e os reformados. Esta controvérsia nunca chegou a 
ser um amplo debate público, e foi resolvida amigavelmente em Estrasburgo, 
em 1563. Apesar deste acordo, entretanto, os escritores da Fórmula de Con
córdia compreenderam que a doutrina da predestinação poderia ser aborda
da de dois modos diferentes, e que estas abordagens diferentes poderiam 
levar a sérias controvérsias -  como de fato aconteceu entre os luteranos dos 
Estados Unidos três séculos mais tarde. A Fórmula, portanto, devotou seu 
décimo primeiro artigt) ã predestinação. Aqui, alega-se que a doutrina da
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eleição não deve ser abordada por meio da razão, nem da lei, mas por meio 
do conhecimento que o crente tem de que a salvação repousa em Cristo. 
Esta distinção é importante, pois uma doutrina da predestinação que não é 
baseada no evangelho levará à dúvida e ao desespero, enquanto que um 
entendimento correto da eleição é a mais consoladora segurança. Em ou
tras palavras, predestinação não deve ser vista a priori, como se fosse deri
vada do conhecimento natural de Deus, mas, ao contrário, a posteriori, por 
meio do conhecimento do amor de Deus revelado em Cristo. Portanto, em
bora todo cristão deva declarar que a salvação é o resultado da eleição divi
na e imerecida, nós devemos nos privar de desenvolver uma doutrina da 
dupla predestinação, tentando explicar o destino dos reprovados.

Estas eram as principais questões debatidas dentro da tradição luterana 
no período formativo após a primeira grande explosão da Reforma, e espe
cialmente após a morte de Lutero. Como nós temos visto repetidamente, a 
Fórmula de Concórdia procurou -  e em grande medida foi bem sucedida -  
pôr um fim a estas controvérsias. O processo pelo qual ela foi composta foi 
complicado e não deve nos deter aqui, exceto para salientar que seus princi
pais idealizadores -  dentre muitos outros de menor importância -  foram 
Jacó Andreae e Martin Chemnitz.’'* Quanto ao seu tom geral, seria justo 
dizer que foi uma tentativa de unificar uma igreja dividida, num espírito de 
concórdia característico de Melanchthon e em torno da ortodoxia luterana. 
Portanto, onde quer que os dois grandes reformadores claramente discorda
ram, a Fórmula optou pela posição de Lutero, mas ainda há uma grande 
parte do espírito de Melanchthon nela.

Quanto ao seu resultado, a Fórmula de Concórdia foi bem sucedida em 
estabelecer uma clara linha de demarcação entre o Luteranismo e o 
Calvinismo, e em unir a maioria dos corpos luteranos. O primeiro foi um 
preço necessário a ser pago em prol do segundo, e a Fórmula pode receber 
0 crédito de colocar um fim a um período quando “a paixão demonstrada e 
a adoração das fórmulas relembrou os piores períodos das batalhas dogmá
ticas sobre o território Bizantino”.’’ Praticamente completa em 1577 -  al
gumas revisões menores foram feitas durante os próximos três anos, espe
cialmente no Prefácio -  a Fórmula foi publicada oficialmente em 1580. Foi
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Concordia, 1977).

55 Seeberg, Text-Book, 2:378.



logo assinada por 8.188 teólogos e ministros, bem corao por 51 príncipes e 
lordes menores, em 35 cidades. Publicada junto com os Credos dos Apósto
los, Niceno e de Atanásio, e com a Confissão de Augsburgo e com um 
número de outros documentos luteranos básicos, ela se tornou conhecida 
como o O Livro da Concórdia, e por quatros séculos foi um dos principais 
elementos unificadores dentro da confissão Luterana.



VI
A TEOLOGIA REFORMADA DE 

JOÃO CALVINO

o  conflito entre Lutero e Zuínglio sobre a interpretação da Ceia do Se
nhor foi representativo de duas abordagens diferentes da teologia. Generi
camente falando, a influência de Lutero foi mais forte na região norte da 
Alemanha, enquanto que a de Zuínglio foi mais notada na Suíça e sul da 
Alemanha. Ao longo da bacia do Reno, e especialmente em Estrasburgo 
com seu reformador Martin Bucer (1491-1551),' houve uma tentativa de 
desenvolver uma posição intermediária que reunisse as duas vertentes do 
Protestantismo. Estas tentativas falharam no sentido político, pois a Con
córdia de Wittenberg, de 1536, que uniu os Luteranos do norte com Bucer e 
seu grupo, e que fora esboçada na esperança de que a mesma pudesse ser 
aceita por suíços e alemães do sul, não foi bem sucedida.^ Em 1549, um 
Consenso de Zurique^ foi alcançado por diversos líderes dos alemães do sul 
e suíços, dentre eles Henry Bullinger (1504-1575),“* que sucedera Zuínglio

' o  espírito mediador de Bucer está bem documentado em J. V. Pollet, Martin Bucer: Etude sur la 
correspondance, 2 vols. (Paris: Presses Universitaires de France, 1958, 1964). Suas obras em latim e 
alemão estão sendo publicadas conjimtamente pela Presses Universitaires de France e Gerd Mohn 
(Gütersloh).
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oecuménique (Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 1940). Sua obra O f the Holy Catholic Church está 
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em Zurique, e João Calvino, que era então um líder reconhecido da Refor
ma em Genebra. Bucer concordou com este último documento, pois os pontos 
de vista de Calvino, que foram influentes na formação do Consenso, carre
gavam a marca de Bucer. Os luteranos nunca aceitaram este novo acordo, e 
como resultado a Suíça e grande parte da Alemanha seguiram a teologia 
reformada de Calvino, que -  parcialmente por meio da influência de Bucer 
-  foi, na realidade, uma posição intermediária entre o Zuinglianismo e o 
Luteranismo. Assim, embora Bucer tenha falhado na sua tentativa de unir 
Luteranismo e Zuinglianismo, ele foi bem sucedido indiretamente por con
tribuir para a forma final mais moderada da teologia reformada. Para com
pletar a ironia de falhar na prática e ser bem sucedido teologicamente, Bucer 
foi forçado a abandonar Estrasburgo em 1549, devido ao avanço da reação 
católica; mas ele foi, então, para Cambridge, onde ele teve uma contribui
ção significativa na forma final da Reforma Anglicana.

Ficou para João Calvino (1509-1564) a responsabilidade de dar à teolo
gia reformada sua forma característica.^ Embora o curso exterior dos pri
meiros anos de Calvino possam ser afirmados com certo grau de precisão,® 
os dados acerca de seu desenvolvimento intelectual e religioso são muito 
raros.^ O próprio Calvino -  em contraste com Lutero -  não era inclinado a 
ser muito comunicativo a este respeito. Ele deve ter entrado em contato 
com o Humanismo desde muito cedo, pois na sua juventude ele foi amigo 
do médico do rei, William Cop, que, por sua vez, estava em contato próxi
mo com Erasmo e Budé. É significativo, entretanto, que quando dois de 
seus professores de Direito, Pierre de 1’Estoile e Andréa Alciati, se torna
ram envolvidos em uma amarga controvérsia, Calvino tomou o lado de

Sendo a bibliografia sobre Calvino muito extensa para ser citada aqui, eu encaminho os leitores às 
seguintes bibliografias: A. Erichson, Bibliographia Calviniana, reimpressão (Nieukaap: B, de Graff, 
1960); W. Niesel, Calvin-Bibliographie: 7907-7959 (Munique: Kaiser Verlag, 1961); D. Kempff, A 
Bibliography o f Calviniana, 1959-1974 (Potcherfstroom: Institut vir bevorderins van Calvinisme, 
1975). Outras bibliografias aparecem periodicamente no CTJ. Tendo indicado estas bibliografias, que 
por sua vez levarão o leitor para outras, eu me abstenho de utilizar outras referências bibliográficas no 
presente capítulo, com exceção da seção sobre o início da vida de Calvino.
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l’Estoile, o conservador contra o humanista Alciati.* De fato, seu primeiro 
trabalho publicado foi o prefácio que ele escreveu para a obra Antapologia, 
de autoria de seu amigo Duchemin, contra Alciati. Mas isto não significou 
que ele rejeitara o Humanismo,'^ pois o círculo que ele freqüentava era for
mado inteiramente por humanistas -  Duchemim entre eles -  e logo após 
escrever o prefácio da obra Antapologia, ele começou a trabalhar em seu 
comentário sobre a obra de Sêneca intitulada De Clementia, que, ele espe
rava, lhe proporcionaria a admiração dos círculos humanistas.

Como uma publicação, o comentário sobre Sêneca foi um fracasso, pois 
não atraiu a atenção que o jovem humanista esperara.'“ Mas ele é muito 
valioso como uma fonte para o estudo do desenvolvimento das convicções 
de Calvino." Embora alguns tenham reivindicado que o comentário visava 
ser uma defesa velada dos protestantes perseguidos, tal interpretação é difi
cilmente sustentável. Apesar disto, o comentário é significativo em dois 
aspectos. O primeiro e mais importante é seu testemunho da profunda in
fluência do Humanismo sobre Calvino já em 1532. Embora Calvino mais 
tarde rejeitaria o que ele considerou o orgulho e a frouxidão dos humanistas, 
ele sempre teve grande apreço pelo Humanismo em si mesmo. Isto pode ser 
visto em sua atitude em relação à tradição e à necessidade de retornar às 
fontes, e no fato de que lhe foi sempre fácil comunicar-se com outros com 
um pano de fundo semelhante, tais como Melanchthon e Bucer. Segundo, 
já  se podem ver no comentário sobre Sêneca algumas indicações da poste
rior exatidão de Calvino a respeito da virtude natural dos pagãos.'^

É impossível estabelecer a data exata da conversão de Calvino. Parece 
certo que entre 1533 e 1534 ele experimentou aquela “conversão súbita” 
pela qual ele abandonou “as superstições do Papado”.'  ̂ Quase imediata
mente após, ele completou a obra Psychopannchia,^‘̂ que tentou refutar as

* Existem alguns artigos e livros sobre os estudos de Calvino, como pode ser visto nas bibliografias 
mencionadas acima. Entretanto, a controvérsia entre Alciati e I’Estoile não foi suficientemente estuda
da com referência ao desenvolvimento do pensamento de Calvino.

Sobre Calvino e o Humanismo, ver Q. Breen, John Calvin: a Study in French Humanism  (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1931); D. Lerch, “Calvin und derHumanismus”, ThZschr, 1 (1951): 284-299; B. 
Hall, Johti Calvin: Humanist and Theologian (Londres: Philip, 1956).

Breen, John Calvin, p.90.
" Ibid., pp.86-99.
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doutrinas de alguns Anabatistas, que as almas dos cristãos dormem após a 
morte, esperando a ressurreição final. Infelizmente, este tratado, que pode
ria ser uma fonte importante para o estudo do desenvolvimento teológico 
de Calvino, existe apenas em edições de 1542 ou posteriores. Como Calvino 
freqüentemente corrigia seus escritos em novas edições, é difícil saber quanto 
do texto agora disponível já  estava na edição de 1532.

De qualquer forma, em 1535, Calvino já estava escrevendo o prefácio 
para a primeira edição das Institutas da Religião Cristã, que seria publicada 
na Basiléia -  onde ele estava então exilado -  em 1536.'^ Embora essa pri
meira edição das Institutas fosse pouco mais do que um esqueleto do pro
duto final de 1559 -  a edição de 1536 tinha seis capítulos, enquanto que a 
de 1559 tinha oito -  já  era um trabalho significativo que imediatamente 
atraiu a atenção de diversos líderes da Reforma. Um deles foi Guilherme 
Farel (1489-1565), o líder da Reforma em Genebra. Calvino via-se primaria
mente como um acadêmico e queria devotar seu tempo para estudar e es
crever. Mas estes planos foram mudados quando a guerra forçou-o a fazer 
um desvio de rota em uma viagem da França para Estrasburgo. Este desvio 
o levou a Genebra, onde Farel exigiu que ele ficasse e assumisse as rédeas 
da Reforma. Como Calvino não ouvisse seu clamor, Farel o advertiu sobre 
a condenação eterna. Calvino decidiu ficar, e assim começou sua carreira 
como um líder da Reforma. Foi nessa condição, despertado por novos pro
blemas e questões, que ele continuou a desenvolver as Institutas, até que a 
obra alcançou sua forma final em 1559.'® É possível seguir o desenvolvi
mento da teologia de Calvino, e as questões que foram levantadas por várias 
controvérsias, simplesmente seguindo o crescimento das Institutas -  tanto 
na estrutura quanto no tamanho e no conteúdo -  enquanto a obra passava 
por edições sucessivas. A edição de 1536 era pouco mais do que um cate
cismo, endereçado como uma desculpa ao rei da França. Ela mostrava pou
ca originalidade e se baseava consideravelmente em Lutero. A segunda edi
ção (1539) revelou a influência crescente de Bucer e outros teólogos refor
mados, e também refletiu um maior envolvimento na vida da igreja, bem 
como uma preocupação em refutar as doutrinas de Serveto a respeito da 
Trindade e dos Anabatistas sobre o batismo infantil e a natureza da igreja.

'5 CR, 29Ú-252.
Também existe uma edição francesa de 1560, traduzida do texto em Latim de 1559, provavelmen

te pelo próprio Calvino. Ver Wendel, Calvin, pp.85,86; J. Cadier, em seu prefácio para a edição fran
cesa (Genebra: Labor et Fides, 1955), pp.x-xiii.



Em 1559, as Institutas haviam se transformado em uma exposição sistemá
tica da teologia reformada, em claras discordância não somente com Cató- 
lico-Romanos, mas também com Luteranos, Anabatistas e AntiTrinitarianos. 
Esta exposição sistemática da fé Protestante tornou-se um dos documentos 
básicos da tradição reformada, e será a principal fonte para nosso estudo da 
teologia de Calvino.

O conhecimento de Deus

Calvino inicia suas Institutas afirmando que praticamente tudo que os 
seres humanos podem conhecer consiste de duas partes; o conhecimento de 
Deus e o conhecimento de nós m e sm o s .O  verdadeiro conhecimento de 
nós mesmos, onde nós descobrimos nossa própria miséria e insuficiência, 
também nos faz compreender que nós precisamos buscar o conhecimento 
de Deus. Mas, desde que em nossa condição presente nós somos muito 
propensos para nos auto-enganarmos, alegando que somos o que não so
mos, e obscurecendo nossas enferm idades,o  lugar apropriado para a ver
dadeira sabedoria começar é com o conhecimento de Deus. Calvino con
corda com Lutero sobre a insuficiência do mero conhecimento da existên
cia de Deus, embora, quando ele discute o conhecimento “próprio” de Deus, 
a ênfase não caia tanto na atitude de Deus em relação a nós, mas ao contrá
rio, na nossa própria atitude em relação a Deus. “Agora, o conhecimento de 
Deus, como eu o entendo, é aquele pelo qual nós não só concebemos que 
existe um Deus, mas também captamos o que é adequado para nós e é apro
priado para sua glória, enfim, qual é nosso benefício em conhecê-lo.”'^

Há em toda pessoa uma consciência natural da divindade, como até a 
prática da idolatria testifica.^“ Mas esta consciência somente é suficiente 
para tomar a pessoa indesculpável, pois é apenas uma “semente de religião” 
plantada em nós pela misteriosa inspiração de Deus, que somente poucos 
nutrem e ninguém é bem sucedido em fazer frutificar.-' Em termos gerais, o 
mesmo é verdade acerca do conhecimento de Deus por meio da criação e 
por meio da ordem do mundo, onde o poder de Deus é manifestado.-^

'U nst., 1.1,1.
■* CR, 43-346.

Inst., 1.2.1 {LCC, 20.-39).
1.3.1.
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Inst., 1.5.1-3; CR, 54:204, 281; 62:297; 63:452.



Uma vez mais, esta marca divina no mundo e em sua ordem é suficiente 
para fazer a pessoa indesculpável,^^ mas -  devido ao mal no coração huma
no -  não produz verdadeiro conhecimento de Deus. '̂*

Assim, nós não podemos conhecer a Deus porque somos tão escraviza
dos pelo pecado que tal conhecimento é impossível. Mas existe uma outra 
limitação imposta sobre nosso conhecimento de Deus; e essa limitação tem 
a ver com a grande distância entre o Criador e a criatura. Nós não podemos 
conhecer a Deus, não somente porque somos pecadores, mas também por
que somos criaturas finitas e Deus é infinito. Isto, em contrapartida, signifi
ca que nós não devemos buscar conhecer a Deus em sua altíssima glória, 
mas apenas como revelado, principalmente por meio da Escritura.

Usemos de grande cautela para que nem os nossos pensamentos nem 
nosso discurso transpassem os limites que a própria Palavra de Deus 
estende. Pois como a mente humana pode medir a imensurável essência 
de Deus de acordo com nossa própria pequena medida, um a mente 
ainda incapaz de estabelecer com certeza a natureza do corpo do sol, 
embora os olhos dos homens diariamente o contemplem? De fato, 
como pode a mente, por sua própria vontade, chegar a pesquisar a 
essência de Deus, quàndo ela não pode nem mesmo chegar à sua 
própria? Deixemos então voluntariamente para Deus o conhecimento 
de si mesmo.... Mas nós estaremos “deixando isto para ele” se nós o 
concebermos como ele se revela a nós, sem perguntarmos sobre ele 
em qualquer lugar senão na sua Palavra.^^

Assim, a revelação de Deus não torna a essência divina conhecida a 
nós, pois nós não podemos alcançá-la, nem suportá-la. Na revelação. Deus 
é “acomodado” à nossa percepção limitada.^® Esta é a função da Escritura, 
e de fato de toda a revelação, cujos “antropomorfismos” são devidos, não 
à própria essência divina, nem a imperfeições na revelação, mas à nossa 
capacidade limitada, ã qual Deus adaptou toda sua comunicação em rela
ção a nós.^^

Inst., 1.5.4.13.
Ibid., 1.5.12, 14; CR, 71:346.

1.13.21 (LCC, 20:146).
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escondido”.
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Embora estritamente falando, a Palavra de Deus seja a Segunda Pessoa 
da Trindade,^* a Escritura também pode ser chamada de a Palavra de Deus,-® 
pois ela é o testemunho de Deus para nós,^° e seu conteúdo é o próprio Jesus 
Cristo.^' A Escritura não deriva sua autoridade da igreja.^^ Pelo contrário, a 
igreja é construída sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, e este fun
damento deve agora ser encontrado na Escritura?^ Embora existam bases 
racionais para crer que as Escrituras são autoritativas,^'* estas não são sufici
entes para provar que elas são a Palavra de Deus. Isto pode ser conhecido 
apenas por meio do testemunho interior do E sp írito .P o r outro lado, isto 
não significa que as assim chamadas revelações do Espírito Santo devam 
ser preferidas em relação ao claro testemunho do texto escrito.^® Qualquer 
espírito supostamente divino, que não conduz à Escritura, e por meio dela 
para Cristo, deve ser rejeitado. Quando Paulo diz que “a letra mata”, ele 
não quer dizer o texto escrito da Escritura, mas o entendimento literal da 
lei, que não vê Cristo nela; semelhantemente, a interpretação espiritual da 
Escritura é aquela que vê Cristo nela.

A Bíblia claramente condena toda idolatria e “superstições papistas”, 
tais como o uso de imagens.^’ Aqui, Calvino aplica ao uso Católico das 
imagens todas as restrições do Antigo Testamento contra os ídolos dos pa
gãos. Tentar representar Deus ou o divino por meio de uma imagem é dimi
nuir a glória divina. Embora seja verdade que Deus algumas vezes usou 
sinais materiais -  a nuvem, ou a coluna de fogo -  estes sinais foram tempo
rários, e o simples fato de cessarem demonstrava que Deus não pode ser 
representado apropriadamente por meio de sinais materiais. Quanto ao argu
mento de Santo Gregório -  que as imagens são os livros em que o ignorante 
aprende a fé cristã -  dever-se-ia notar que tudo o que pode ser aprendido 
por meio das imagens é na melhor das hipóteses frívolo. A distinção tra
dicional entre duUa e latria não passa de um jogo de palavras, e não descul

1.13.8.
^Unst., 1.7.1; CR, 64:302.

CR, 56:617.
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pa aqueles que veneram imagens da acusação de idolatria. Embora Calvino 
rejeitasse o uso de imagens por não considerá-las bíblicas, ele não foi tão 
longe quanto Zuínglio, que concordou com os Anabatistas em rejeitar tudo 
que não tivesse clara garantia nas Escrituras. Assim, enquanto Calvino e 
muitos calvinistas em épocas posteriores usaram muito da adoração tra
dicional da igreja, outros calvinistas grandemente influenciados por Zuínglio 
reduziram o uso da música na adoração para aquele que pudesse ser clara
mente encontrado na Escritura, a saber, o canto dos salmos. Por causa des
tas diferentes orientações, a tradição reformada foi muito mais pobre do 
que a luterana ou a católica na produção da arte cristã, tanto na pintura 
quanto na música.

O Deus revelado na Escritura é trino.^^ Neste ponto, a teologia de Calvino 
não se afasta daquela que era geralmente sustentada como ortodoxa.^® Ele 
reconhece que a terminologia usada na doutrina da Trindade não se encon
tra em lugar algum da Escritura. Mas ele argumenta que ela deve ser mantida 
porque é a única maneira de expressar claramente a doutrina da Escritura 
em face de hereges como Serveto. Foi de fato o caso de Serveto -  e alguns 
casos menores de natureza similar -  que despertaram Calvino a devotar sua 
atenção a esta doutrina. Enquanto que a primeira edição das Institutas sim
plesmente mencionou e afirmou a Trindade, cada edição subseqüente deu a 
ela maior espaço, até que a última devotou-lhe um extenso capítulo.'*“ De 
qualquer forma, o entendimento de Calvino acerca da Trindade é inteira
mente ortodoxo e tradicional, e é mencionado aqui somente para mostrar 
que, embora Calvino insista na autoridade única da Escritura, ele se permi
te interpretar a mesma à luz de concílios ecumênicos antigos. O mesmo 
pode ser dito a respeito de primitivos escritores cristãos, a quem ele cita 
freqüente e usualmente com aprovação.

Deus, o mundo e a humanidade

o  verdadeiro Deus tem se revelado como Criador de forma que nós possa
mos distingui-lo dos ídolos.'*’ Esta é a razão porque Moisés registrou a narra

Inst., 1.13. Cf. Defensio doct. de trin. Contra Serv. (CR, 36:453-644); Actes du procès de Servet 
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ção dos seis dias da criação: para prevenir especulação infrutífera sobre a 
natureza de Deus, e mostrar a diferença entre Deus e todos os ídolos feitos 
por seres humanos. O fim e a culminância da criação foi Adão, embora ele 
não seja a mais sublime de todas as criaturas, pois os anjos estão acima 
dele. Se Moisés não os menciona, é porque ele queria apresentar a história 
do Gênesis tão simplesmente quanto possível e não era necessário tratar do 
assunto dos anjos para alcançar seu propósito. Mas os anjos existem. Eles 
são espíritos ministradores de Deus. Aqueles que caíram tornaram-se de
mônios. Anjos, embora seres mais elevados do que humanos, não devem 
ser adorados. De qualquer modo, Calvino evita as especulações complica
das sobre hierarquias angelicais que haviam se tornado tradicionais durante 
a Idade Média, seguindo o Pseudo-Dionísio, pois “a tarefa do teólogo não é 
o de divertir os ouvidos com conversa, mas fortalecer as consciências ensi
nando coisas verdadeiras, certas, e proveitosas”.“*- Além disso, o único modo 
pelo qual os anjos se comunicam conosco é por meio da intercessão de Cris
to'*̂  e, portanto, devemos estar ter mais preocupados com o conhecimento 
de Cristo do que com o conhecimento dos anjos.

Dada a extensão da sua discussão sobre os demônios,“*** “Calvino parece 
estar mais interessado nestes do que nos anjos. A razão para isto é dupla: o 
conhecimento dos demônios e de sua forma de agir são importantes para a 
vida cristã; e a questão do demônio e sua legião, e do seu relacionamento 
com a vontade de Deus, está intimamente conectada com as questões da 
vontade divina e da predestinação. Demônios não são maus por natureza, 
mas por sua própria corrupção pecaminosa, pois -  como Agostinho dissera -  
nenhuma natureza é má em si mesma. Eles são seres pessoais, e aqueles 
que dizem que eles são simplesmente nossas más inclinações deveriam ser 
mais cuidadosos para evitar cair em seus ardis.

O que é importante saber sobre a criação não são todos os detalhes de 
sua origem ou do seu funcionamento atual, mas o fato de que tudo foi feito 
conosco em mente. É por isto que Adão foi criado por último. A criatura 
humana é composta de corpo e alma. A alma, que Calvino chama “a melhor 
parte”, é imortal embora criada.“*̂ Este último ponto Calvino salienta contra 
Serveto, que alegava que quando Deus soprou em Adão, uma porção da

« /W d„ 1.14.4 (LCC, 20:164).
1.14.12. Cf. CR, 70:128.

*^Inst„ 1.14.13-19. Cf. CR, 64:448; 73:361. 
^Unst., 1. 15. 2.



substância divina fora dada a ele, e que isto era a alma. Calvino rejeitou 
completamente tal ponto de vista. A alma foi criada por Deus do nada'*® e 
não participa da essência divina."*^

A imagem de Deus em Adão não estava tanto no corpo quanto na alma. 
Em um sentido derivado e quase alegórico, pode-se atribuir a imago Dei tam
bém ao corpo; mas esta imagem pertence efetivamente à alma.'̂ *̂  Quanto a 
distinção -  agora quase tradicional -  entre a “imagem” e a “semelhança”, 
Calvino a rejeita, afirmando que o que temos aqui é simplesmente outra evi
dência do costume hebraico de usar expressões paralelas para se referir a uma 
única coisa. Basicamente então, a imagem de Deus em Adão residia em sua 
alma e tinha a ver com a autoridade que Deus lhe deu para reger sobre o resto 
da criação. Tudo isto, entretanto, diz respeito a Adão antes da queda, pois, 
após o pecado deste, o que permanece da imagem divina não é mais reconhe
cível. “Não há duvida de que Adão, quando caiu de seu estado, foi por esta 
deserção alienado de Deus. Portanto, embora nós concedamos que a imagem 
de Deus não foi totalmente aniquilada e destruída nele, ela ficou tão corrom
pida que aquilo que permanece é uma assustadora deformidade.”“*®

A queda é, então, o sinal sob o qual todos vivemos e, portanto, grande 
parte do que poderia ser dito sobre Adão quando ele foi criado não pode ser 
dito acerca de nós como agora efetivamente existimos. Isto é importante para 
Calvino, pois é baseado na queda que ele pode sustentar simultaneamente a 
depravação da natureza humana e a amorosa bondade de Deus. Entretanto, 
nós retomaremos a este ponto quando discutirmos nossa presente condição.

Apesar da queda. Deus continua sendo o regente de toda a criação. Pode- 
se ouvir aqui o eco de Zuínglio, pois a doutrina da providência está intima
mente ligada com a predestinação. Todas as coisas acontecem sob o gover
no e ato de Deus. Isto não significa simplesmente que Deus seja a causa 
primária de todas as coisas, mas também que Deus intervém em todas as 
instâncias particulares.^® Isto inclui a ordem da natureza, bem como as vi
das em geral de todas as pessoas, e as vidas dos crentes, embora Deus go
verne cada um destes de modo diferente.^’ Além disso, a providência não é

■'^CR, 72:401.
"  Ibid., 62:455.
■'^Inst., 1.15.3. Cf. CR, 60:620.
'*'>Insl., 1.15.4 (LCC, 20:189).
="Ibid., 1.16.3.
5' Cf. Contre la secte phantastique des libertins (CR, 35:145-252).



mero pré-conhecimento, mas a produção efetiva dos eventos em questão.
E se alguém acusa Calvino de defender o fatalismo dos Estóicos, ele res
ponde que não é assim, pois ele não crê em uma necessidade interior nas 
coisas, mas em uma regra divina universal.^^

Esta é uma doutrina muito útil -  assim assevera Calvino -  pois ela mos
tra que nós devemos agradecer a Deus por todas as boas coisas, e que, em 
tempos de adversidade, devemos ser pacientes e confiantes. Ela não deve
ria ser uma razão para desprezar aqueles a quem nós consideraríamos, 
entrementes, nossos benfeitores, pois agora vemos que é Deus quem os 
escolheu para fazer este serviço. E não deve haver razão para agir irrespon
savelmente, pois aqueles que realmente entendem esta doutrina estão dis
postos a submeter-se ã soberania de Deus e não deveriam considerá-la um 
fardo, enquanto que aqueles que a rejeitam estão roubando Deus da glória e 
estão, por conseguinte, mostrando sua própria rebelião.

Portanto, toda a glória seja dada a Deus. A glória é de Deus, não apenas 
nos eleitos, mas também nos réprobos, que também estão cumprindo a von
tade de Deus. Pois mesmo, os maus e réprobos estão fazendo a vontade 
oculta de Deus. Seu mal está em resistir à vontade revelada de Deus, e por 
isto eles serão p u n id o s .M as eles ainda estão nas mãos de Deus, que usa o 
mal deles para a justiça e para a glória divina. Finalmente, se alguém tenta 
fazer esta doutrina mais tolerável, distinguindo entre uma vontade ativa e 
permissível de Deus, e então alegando que Deus ativamente deseja o bem, 
mas apenas permite o mal, saiba que esta é uma outra tentativa de diminuir 
a glória de Deus, e fazer Deus sujeito ao nosso próprio julgamento.

Embora seja claro pelo apresentado anteriormente que existe um rela
cionamento direto entre providência e predestinação, é significativo que 
a discussão mais detalhada de Calvino acerca da predestinação vem pos- ’ 
teriormente, sob a discussão da obra salvadora de Cristo. Em outras edi
ções das Institutas, isto está ainda mais claro. A importância disto é que, 
para Calvino, a predestinação não é uma doutrina a ser estudada como se 
fosse derivada da onipotência e onisciência divinas, mas, ao contrário, é uma 
doutrina que só pode ser entendida apropriadamente a partir da perspecti
va de uma fé grata, que reconhece sua própria salvação, a despeito de suas
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falhas. A doutrina da predestinação é um caminho pelo qual os eleitos 
rendem a Deus toda a glória por sua salvação.

A condição humana

Se, como Calvino diz no começo das Institutas, quase toda a sabedoria 
humana consiste no conhecimento de Deus e de nós mesmo, segue-se que 
uma porção significativa da teologia cristã deve ser devotada à Antropolo
gia. É para este assunto que Calvino se volta no segundo livro das Institutas, 
onde ele declara claramente, entretanto, que o conhecimento que ora ele 
procura não é o mesmo de que os filósofos falaram quando eles disseram 
“conhece a Ti mesmo”. A diferença é que os filósofos não sabiam acerca da 
queda e, portanto, quando eles buscavam o conhecimento da natureza hu
mana, eles estavam procurando por dignidade e virtude, quando, de fato, 
eles deviam estar procurando por indignidade e depravação. Para nós, que 
sabemos da queda, o conhecimento de nós mesmos implica, em primeiro 
lugar, a integridade original com a qual fomos criados. Isto é importante, 
pois, ao afirmar tal integridade, também se está afirmando a sabedoria e 
bondade do Criador. Mas a noção da queda também é importante, pois ela 
permite nos ver a nós mesmos como realmente somos, em toda a nossa 
necessidade e miséria, e ainda insistir sobre a bondade de Deus.

A verdade de Deus, portanto, concorda com o julgam ento comum a 
todos os m ortais, que a segunda parte da sabedoria consiste no 
conhecimento de nós mesmos; ainda existe muita discordância quanto 
a como adquirimos esse conhecimento. De acordo com o julgam ento 
carnal, o hom em  parece conhecer a si mesmo muito bem, quando, 
confiante em seu entendimento e justiça própria, ele se torna ousado e 
se impulsiona para os deveres da virtude e, declarando guerra aos vícios, 
esforça-se para se aplicar com todo o seu ardor na direção do excelente 
e honrado. M as aquele que se escrutina e se examina de acordo com  o 
padrão do julgamento divino não encontra nada para erguer seu coração 
rumo à auto-confiança. E quanto mais profundamente ele se examina, 
mais rejeitado ele se torna, até que, totalm ente privado de toda 
segurança, não deixa nada para si mesmo com  que dirigir sua vida 
corretamente,^®

' Ibid., 2,1.3 (LCC, 20:243-244).



A razão por quê nos encontramos nesta condição é o pecado de Adão, 
que é herdado por todos seus descentes. O grande pecado de Adão não foi 
simplesmente desobedecer a Deus, mas, antes de tudo, o pecado da incre
dulidade, pois ele não acreditou no que Deus lhe dissera e inclinou seu 
ouvido para a serpente. Isto, em contrapartida, levou para ambição, orgulho 
e ingratidão. Como resultado Adão perdeu a integridade original que lhe 
fora concedida para proteção, não apenas de si mesmo, mas também de sua 
posterioridade. O pecado original, então, não é simplesmente algo que nós 
aprendemos por imitação. Nem é a corrupção do corpo, transmitida de pais 
para filhos como se transmite uma característica física. É, ao contrário, 
"uma depravação hereditária e uma corrupção de nossa natureza, difundida 
por todas as partes da alma, que, a princípio nos torna suscetíveis à ira de 
Deus, e então também produz em nós aquelas obras que a Escritura chama 
de ‘obras da carne’”. I s t o  significa, portanto, que embora o pecado origi
nal seja hereditário e já exista no ventre,'^* a razão para sua transmissão não 
está na sensualidade em que a pessoa é concebida, mas simplesmente no 
fato de ser um filho de Adão. Além disso, não é apenas a culpa de Adão que 
é transmitida, mas também o pecado, que, por seu turno, gera mais pecado 
em nós.̂ ®

Esta é a doutrina da depravação natural humana, na qual Calvino insis
te.“  Esta depravação, entretanto, não é “natural” no sentido de que ela de
riva da natureza humana como esta foi criada. Pelo contrário, a natureza 
humana em si mesma é boa. O que é má é a corrupção que foi trazida para 
a natureza humana pelo pecado. O que realmente aconteceu na queda é que 
os dons sobrenaturais que Adão originariamente possuía agora estão perdi
dos, enquanto que os dons naturais estão corrompidos.^* Os dons sobrena
turais que agora estão perdidos eram a fé e a integridade necessárias para a 
bem-aventurança eterna. Os dons naturais, por outro lado, eram o intelecto 
e a vontade; e ambos foram corrompidos pela queda.

A corrupção do intelecto humano não é tal que ele tenha sido totalmente 
destruído.®^ De fato, o intelecto humano decaído ainda conserva um desejo
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natural pela verdade, e isto é uma lembrança da sua condição original. Mas 
mesmo esta busca da verdade nos leva para o orgulho e a vaidade. Dentre as 
coisas terrenas, nós temos um conhecimento natural da necessidade de uma 
ordem social, embora nós necessariamente pervertamos esta ordem. Tam
bém podemos entender algo do funcionamento das coisas ao nosso redor, 
muito embora usemos esse conhecimento para o mal. Assim, mesmo após a 
queda, a graça de Deus tem continuado a nos abençoar, pois todas essas 
coisas são dádivas do Espírito Santo.

Quando chegamos ao conhecimento das “coisas celestes”, porém, a 
corrupção do intelecto se torna mais óbvia, pois a este respeito as mentes 
mais brilhantes são mais cegas do que as mais limitadas. Se alguém encon
tra “aqui e acolá”, nos escritos dos filósofos, poções de verdade sobre Deus, 
a razão para isto não é sua perspicácia, mas, ao contrário, que Deus “lhes 
deu uma pequena amostra de sua divindade para que eles não escondam sua 
impiedade sob uma capa de ignorância”.®̂ A única maneira pela qual nós 
podemos ouvir ou saber qualquer coisa sobre Deus é por meio de ouvidos e 
de uma mente que apenas o Espírito pode dar. É verdade, por outro lado, 
que nós temos um certo conhecimento natural da vontade de Deus, por 
meio daquilo que é comumente chamado de “lei natural”. O próprio Paulo 
afirma a existência de tal lei. Mas a função daquela lei, em nossa condição 
presente, não é nos fazer conhecer a vontade de Deus, mas tornar-nos in
desculpáveis. Sem a lei revelada de Deus, a lei natural não é suficiente para 
se conhecer o bem.

A vontade também foi corrompida.®“* Nós ainda temos uma tendência 
natural de buscar o que é bom para nós, mas isto pouco mais do que o 
“apetite natural” que pode ser encontrado em todos os animais. Nossa von
tade está agora presa ao pecado, e, portanto, não há nenhum de nós que 
verdadeiramente busque a Deus. O que chamamos de “virtudes” nos pa
gãos não eram mais do que esplêndidos vícios; e qualquer verdadeira virtu
de é devida, não à sua natureza, mas à graça de Deus. Somos incapazes de 
nos mover para o bem por nossa própria volição. “Por causa da escravidão 
do pecado, pela qual a vontade esta presa, ela não pode se mover para o 
bem, muito menos aplicar-se a ele; pois esse tipo de movimento é o começo 
da conversão a Deus, que na Escritura é atribuída totalmente a graça de
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Deus.”'’̂  A vontade é como um cavalo conduzido por seu cavaleiro; em 
nosso estado decaído o cavaleiro é o diabo.“  Nós fazemos o que o diabo 
quer que façamos, e ainda assim o fazemos voluntariamente. Aquiescemos 
alegremente aos estímulos do diabo, porque nossa vontade coincide com os 
mesmos. E mesmo nisto Deus é servido e glorificado, pois Deus usa Satanás, 
bem como a humanidade decaída, para cumprir a vontade divina.®  ̂ Mais 
uma vez, nada acontece sem que Deus ativamente o deseje.

A função da lei

Quando Calvino fala de “lei”, ele geralmente utiliza esse termo de forma 
diferente de Lutero. Por lei ele normalmente não tem em mente a 
contrapartida do evangelho, mas, ao contrário, a revelação de Deus ao anti
go Israel, nos “livros de Moisés” bem como ao longo de todo o Antigo 
Testamento.'’* Assim, o relacionamento entre a lei e o evangelho, ao invés 
de ser dialético, torna-se quase contínuo.® Como veremos, existem dife
renças entre os dois testamentos, mas seu conteúdo é essencialmente o 
mesmo: Jesus Cristo. Isto é de fundamental importância, pois o conheci
mento da vontade de Deus seria inútil sem a graça de Cristo. A lei cerimo
nial teve Cristo como seu conteúdo e fim, pois sem ele todas as cerimônias 
são vazias.™ A única razão por quê os sacrifícios dos sacerdotes antigos 
foram aceitáveis ante Deus foi a redenção prometida em Jesus Cristo. Em si 
mesmos, devido ã nossa corrupção, qualquer sacrifício que possamos ofertar 
a Deus, deve ser inaceitável

Mas é na lei moral que se pode ver mais claramente a continuidade entre 
o antigo e o novo. De fato, a lei moral tem um triplo propósito.

O primeiro propósito da lei -  e aqui Calvino concorda com Lutero -  é 
mostrar nosso pecado, miséria e depravação. Quando vemos na lei o que 
Deus exige de nós, somos confrontados face a face com nossas próprias
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limitações. Isto não nos capacita para fazer a vontade de Deus, mas nos 
força a parar de confiar em nós mesmos e buscar a ajuda e a graça de Deus.^^

O segundo propósito dã lei é restringir o perverso .E m bora  isto não 
leve à regeneração, é, entrementes, necessário para a ordem social. Como 
muitos obedecem à lei por causa do medo, as ameaças que estão incluídas 
na lei servem para fortalecer esta função. Sob este mesmo tópico, a lei tam
bém serve àqueles que, embora predestinados para a salvação, ainda não 
foram convertidos. Ao forçá-los para atentar para a vontade de Deus, ela os 
prepara para a graça para a qual eles foram predestinados. Assim, muitos 
que vieram a conhecer a graça de Deus testificam que, antes de sua conver
são, eles se sentiram compelidos a obedecer à lei por medo.

Finalmente, o terceiro uso da lei -  tertium usus legis -  é revelar a vonta
de de Deus para aqueles que c rêem .E sta  é uma ênfase que veio a se tornar 
típica da tradição reformada e que lhe deu uma grande medida de austerida
de em questões éticas. O próprio Calvino, baseado neste terceiro uso da lei, 
é compelido a devotar uma larga seção de suas Institutas para expor a lei 
moral. O argumento básico de Calvino é que Cristo aboliu a maldição da 
lei, mas não sua validade. Os Antinomianos erram em reivindicar que, por
que Deus em Cristo aboliu a maldição da lei, os cristãos não estão mais 
sujeitos à lei. Na verdade, a lei não pode ser abolida, pois ela expressa a 
vontade de Deus que nunca muda. O que foi abolido, além da maldição da 
lei moral, é a lei cerimonial. A razão para isto é clara: o propósito das ceri
mônias primitivas era apontar para Cristo, e tal tarefa não é mais necessá
ria, uma vez que a plena realidade foi revelada.

O “terceiro uso da lei” significa que os cristãos devem estudar a lei com 
cuidado, não apenas como uma palavra de condenação, que constantemen
te os remete de volta para a graça de Deus, mas também como a base para 
determinar como devem ser suas ações. Neste estudo e interpretação da lei, 
três princípios fundamentais devem ser mantidos em mente. O primeiro é 
que Deus é espírito, e, por essa razão, os mandamentos de Deus tem a ver 
tanto com as ações exteriores quanto com os sentimentos do coração. Isto é 
verdade a respeito de toda a lei, e, portanto, o que Cristo faz no Sermão do 
Monte é simplesmente tornar explicito o que já estava implícito, e não
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promulgar uma nova lei. A lei de Cristo não é outra senão a lei de Moisés.^^ 
0  segundo é que cada preceito é simultaneamente positivo e negativo, pois 
cada proibição implica em uma ordem, e vice-versa.’ ’̂ Portanto, nada é dei
xado fora da lei de Deus. O terceiro princípio, o fato de que o Decálogo foi 
escrito em duas tábuas, mostra que a religião e a justiça devem andar de 
mãos dadas.’’ A primeira tábua trata com os deveres em relação a Deus; a 
segunda tem a ver com as relações com nosso próximo. A base da justiça é, 
assim, o serviço a Deus, e este é impossível sem relacionar-se justamente 
com os outros.

Assim, existe uma continuidade fundamental entre o Antigo e o Novo 
Testamentos.’*̂ Basicamente, esta continuidade diz respeito a dois fatos: 
primeiro, que a vontade de Deus, revelada no Antigo Testamento, permane
ce eternamente a mesma; segundo, o cerne do Antigo Testamento era a 
promessa de Cristo, de quem o Novo Testamento fala como um fato con
sumado. Entrementes, existem também algumas diferenças significativas 
entre os dois testamentos. Estas diferenças são cinco.’® Primeira, o Novo 
Testamento fala claramente da vida futura, enquanto que o Antigo apenas 
promete esta vida por meio de sinais terrenos. Segunda, o Antigo Testa
mento oferecia apenas sombras do que está substancialmente presente no 
Novo, a saber. Cristo. Terceira, o Antigo Testamento era temporário, en
quanto o Novo é eterno. Quarta, a essência do Antigo Testamento é a lei, 
e. portanto, servidão, enquanto que a essência do Novo é o evangelho da 
liberdade. Aqui, devemos notar, entretanto, que o que quer que seja pro
metido no Antigo Testamento não é a lei, mas o evangelho. Finalmente, o 
Antigo Testamento foi dirigido a um único povo, enquanto que a mensa
gem do Novo é universal. Mas apesar destas diferenças, a inclinação bási
ca das discussões de Calvino sobre a lei e evangelho é de continuidade, e 
a diferença entre os dois é de promessa e cumprimento. Nisto, Calvino 
diferiu substancialmente de Lutero. E isto foi, em parte, o que permitiu 
que o Calvinismo desenvolvesse programas éticos mais detalhados do que 
os Luteranos o fizeram.

■5 Inst., 2. 8. 6-7. CR, 73:174. Inst., 2.8.8-10.
CR, 73:174. Inst., 2.8.8-10. Ibid., 2. 8. 11. 

"  Ibid., 2 .S .U . Ibid., 2.10; 3 .n .
'^ b id .,  2.10; 3.17.
'^ b id ., 2.11.



Jesus Cristo

Como no caso da Trindade, Calvino segue a ortodoxia tradicional quan
do ele discute a pessoa de Cristo e sua obra.*° Em Cristo, existem duas 
naturezas numa só pessoa, de tal forma que “aquele que era o Filho de Deus 
se tomou o Filho do homem -  não pela mistura de substâncias, mas pela 
unidade da pessoa”.*' Embora concílios possam errar -  e de fato têm errado -  
os primeiros concílios ecumênicos representaram corretamente o testemu
nho bíblico acerca da pessoa de Cristo. Portanto, as linhas principais da 
Cristologia de Calvino não precisam nos deter aqui.

Existem, entretanto, três pontos em que um estudo da Cristologia de 
Calvino pode provar-se relevante. O primeiro diz respeito às suas tentativas 
de defender o dogma tradicional contra seus detratores. Isto é importante, 
tanto porque ele forçou Calvino delinear sua própria Cristologia, quanto 
porque serve para ilustrar algumas das idéias não ortodoxas sustentadas por 
racionalistas e por outros grupos. Segundo, a descrição de Calvino da obra 
de Cristo em termos do ofício triplo de rei, profeta e sacerdote -  geralmente 
chamada de triplex múnus -  tornou-se comum na teologia reformada. Em 
terceiro, sua compreensão da união hipostática está intimamente relaciona
da com sua posição sobre a presença de Cristo na Ceia do Senhor.

O primeiro ponto em que controvérsias contemporâneas forçaram Calvino 
a desenvolver sua teologia foi a razão para a encarnação.*- Seu principal 
oponente neste assunto foi Osiander,*^ embora Servetus também estivesse 
em v is ta .O sian d er reivindicou que, mesmo que Adão não tivesse caído, 
ainda assim Cristo teria se encarnado. Seu principal argumento para isto foi 
que a criação de Adão de acordo com a imagem de Deus, que é Cristo, já 
prometia que Cristo tomaria a humanidade sobre si. Portanto, o propósito 
da encarnação não é a redenção da espécie humana, mas o cumprimento da 
criação. E a queda que deu à encarnação seu propósito presente que, por-
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lanto, é contingente. Este argumento não foi uma inovação, pois fora sus
tentado pela maioria dos teólogos Franciscanos durante a Idade Média. Mas 
Calvino rejeitou-o como vã especulação. O que nós conhecemos de Cristo, 
de acordo com o testemunho bíblico, é que ele se encarnou por causa da 
nossa redenção. Não há indicação, independente da “instigante curiosida
de” de Osiander, de que a encarnação tinha qualquer outro propósito além 
da nossa redenção. Esta controvérsia é importante, pois ela tendeu a basear 
a Cristologia de Calvino na Soteriologia.

Outro ponto em que as controvérsias de sua época ajudaram Calvino a 
desenvolver sua Cristologia relaciona-se com a natureza humana de Cristo. 
Como já  vimos, Meno Simons e outros anabatistas sustentaram que Cristo 
não teve uma carne terrena, mas que seu corpo descera do céu e tomara 
forma no ventre da virgem. Alguns também tentaram excluir Jesus da li
nhagem de Adão. Estes “novos Marcionitas”, como Calvino os chamou, o 
forçaram a insistir na humanidade de Cristo, e em sua descendência física 
de Adão.^^

A doutrina de Calvino sobre a união hipostática, que nós discutiremos 
brevemente, foi desenvolvida em oposição a Serveto.^® Ao rejeitar a Trin
dade, 0 pano de fundo em que a Cristologia tradicional fora desenvolvida, 
Serveto foi levado a rejeitar também uma grande parte dessa Cristologia. O 
principal ponto em questão aqui era se Cristo podia ou não ser chamado o 
Filho de Deus antes da encarnação. Serveto reivindicou que o título “Filho 
de Deus” significava que Jesus fora gerado no ventre de Maria pelo Espírito 
Santo. Antes da encarnação, ele devia ser chamado de “Verbo”, e apenas 
após a encarnação ele foi propriamente um “Filho”. Além disso, Serveto 
diferiu de Calvino também de outra modo: enquanto Calvino freqüente
mente insistiu na distância que separa Deus e a humanidade, Serveto sentiu 
que isto era exagerado. Algo do Espírito de Deus está em cada ser humano. 
Portanto, para ele o problema não é a união de duas naturezas opostas, mas 
como este homem em particular pode ser chamado Filho de Deus em um 
sentido especial que não é aplicável a outras criaturas. Para resolver este 
problema, Serveto enfatizou a unidade dentro Cristo a um ponto que Calvino 
não poderia aceitar. Portanto, Calvino o acusou de retomar a antiga heresia 
dos monofisitas. Como ele o fez não é particularmente importante, pois ele
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simplesmente fez uso dos argumentos tradicionais, que haviam se tornado 
comuns no seu tempo. O que é importante é que, nesta discussão, Calvino 
desenvolveu uma Cristologia que, permanecendo ortodoxa, tendia a enfatizar 
a distinção entre as duas naturezas em Cristo, ao invés de enfatizar a unida
de da pessoa e o communicatio idiomatum. Isto é totalmente consistente 
com as opiniões de Calvino acerca do valor da humanidade ante Deus, bem 
como com sua teoria da presença de Cristo na Ceia do Senhor -  como nós 
veremos em uma seção posterior deste capítulo.

Finalmente, outro oponente que ajudou a moldar a Cristologia de Calvino 
foi Francesco Stancaro, que sustentou que Cristo é nosso mediador apenas 
por meio da sua natureza humana.*^  ̂É provável que ele chegou a esta con
clusão tentando refutar Osiander, que reivindicava que Cristo era mediador 
apenas de acordo com sua divindade. Contra ambos, Calvino asseverou que, 
porque a obra da redenção ocorreu por meio da união hipostática, tudo em 
Cristo que se relaciona com a redenção deve ser atribuído à unidade da pes
soa, e não a uma natureza ou a outra. A importância disto é que, próximo do 
fim de sua vida, Calvino veio a enfatizar o communicatio idiomatum em um 
grau maior do que ele fizera antes -  embora ele nunca o tivesse negado.

Calvino discute a obra de Cristo em termos de três ofícios -  triplex múnus. 
Cristo é simultaneamente profeta, rei e sacerdote. O próprio título “Cristo” 
significa este triplo ofício, pois ele significa “ungido”, e no Antigo Testa
mento reis, profetas e sacerdotes eram u n g id o s.C ris to  é o profeta por 
excelência, porque nele todas as profecias se cumprem. As profecias do 
Antigo Testamento não tinham outro conteúdo senão o próprio Cristo. Este 
ofício profético de Cristo se estende não apenas à sua boca, de forma que 
suas palavras são proféticas, mas também a todo seu corpo, de tal modo 
que, em cada uma de suas ações, bem como na presente pregação do evan
gelho, o poder do Espírito Santo podem ser vistos. Cristo é rei da igreja bem 
como dos crentes individuais. Como tal, ele governa sobre nós. Mas seu 
governo é tal que ele compartilha com seus súditos tudo o que ele recebeu. 
Os reis do Antigo Testamento, como os profetas, apontam para este rei su
premo e único. Como um sacerdote. Cristo veio apresentar-se ante Deus

Como esse assunto chamou a atenção de Calvino em 1560, após as Institutas terem recebido sua 
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. omo sacrifício. Ao fazê-lo, ele cumpriu todos os antigos sacrifícios, que 
'ão  tinham outra validade senão nele. E ele também fez de seus seguidores 
sacerdotes, pois ele agora os capacitou a se apresentarem diante de Deus 
como sacrifício vivo.

Finalmente, a terceira principal característica da Cristologia de Calvino 
é sua constante preocupação em evitar qualquer confusão entre a humani
dade e a divindade em Cristo. Nisto ele tendeu a concordar com Zuínglio 
contra Lutero, que enfatizou a unidade da pessoa acima da distinção das 
duas naturezas. Isto foi importante, porque Calvino -  como Zuínglio -  não 
podia aceitar o uso de Lutero do communicatio idiomatum como um argu
mento para a onipresença do corpo ressurreto de Cristo, e, portanto, para a 
possibilidade de sua presença no altar. Corao Zuínglio, Calvino argüiu que 
a onipresença do divino não fora coraunicada ao corpo de Cristo, e que ele 
não podia, portanto, estar presente no céu e era diversos altares ao raesrao 
tempo. Dentro deste contexto, ele salientou que, embora a divindade da 
Segunda Pessoa da Trindade estivesse plenamente presente era Jesus, ela não 
estava circunscrita por sua humanidade. Sua vinda maravilhosa foi tal que ele 
ainda estava no céu, enquanto também estava era Jesus; e quando ele estava 
nascendo do ventre da Virgera, ele estava ainda preenchendo todo o univer
so.*® É isto que teólogos posteriores vieram a chamar de extra calvinisticum, 
e ela se tornou uma ênfase característica da Cristologia Reformada.

Para se tentar caracterizar a Cristologia de Calvino era alguraas senten
ças, poder-se-ia dizer que, enquanto estritamente ortodoxa, essa Cristolo
gia se inclina mais na direção dos antigos Antioquinos do que na dos Ale
xandrinos, e também tem ênfases soteriológicas muito fortes, ao invés de 
ênfases metafísicas.

Redenção e justificação

Calvino entende a obra de Cristo em terraos de satisfação.®“ Por raeio da 
sua obediência ante a morte. Cristo mereceu por nós o perdão de pecados. 
Desta raaneira, a justiça e araor de Deus forara satisfeitas.

Mas o fato que Cristo raorreu, e assim mereceu salvação para a humani
dade, não faz essa salvação efetiva para todos. O que torna Cristo e todos os

Ibid., 2.13.4. 
* /è íd ., 2,17.



seus benefícios disponíveis para o crente é a operação interior e secreta do 
Espírito Santo.®' Esta é a razão por que Paulo chama a terceira pessoa da 
Trindade “o espírito de adoção”, e também “a garantia e selo” da nossa 
herança. O Espírito Santo leva a Cristo. A principal obra do Espírito não é 
outra senão a fé em Cristo.®^

Como isto é básico para um entendimento do ponto de vista de Calvino 
sobre a vida cristã, nós precisamos parar para discutir a natureza da fé como 
Calvino a define. “Agora nós possuiremos uma definição certa de fé, se nós 
a chamarmos de um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus 
em relação a nós, baseada sobre a verdade da promessa livremente dada em 
Cristo, tanto revelada às nossas mentes quanto selada em nossos corações 
por meio do Espírito Santo.”®̂

Isto significa que a fé tem um elemento cognitivo. Não é apenas uma 
atitude de confiança. Nem é também algo que a mente descobre por seus 
meios naturais. É uma dádiva de Deus, não uma conquista humana. Nem 
tudo, entretanto, que se enquadra sob o nome da fé realmente merece esse 
nome. Eé tem um conteúdo definido. E fé em Cristo. Qualquer outro uso do 
termo “fé” é inexato e pode levar a um sério erro. Assim, por exemplo, a 
noção da “fé implícita” proposta por teólogos catóhcos usa o termo incorre
tamente, pois seu objeto é a igreja e não Jesus Cristo.®"' Existe, de fato, um 
sentido em que nossa fé é sempre imperfeita, enquanto vivemos na terra; 
mas sua perfeição repousa, não na igreja, mas na consumação final. O fato 
que fé implica “um conhecimento firme e certo” não exclui a batalha do 
espírito contra a carne, ou a dúvida que a acompanha. Mas quando alguém 
tem verdadeira fé, existe, mesmo no meio dessa batalha, uma subjacente 
segurança do amor de Deus. Esta segurança está baseada na promessa de 
Deus, que não é outra do que o próprio Cristo, e está gravada no coração do 
crente pelo Espírito Santo. Assim, a fé é algo que apenas os crentes verda
deiros -  os eleitos -  podem ter. E mais do que conhecimento de Deus e da 
vontade divina. O demônio tem tal conhecimento, mas não tem fé, pois ele 
não participa da promessa.®^

^>nbid„ 3.1.1.
’-/Wfi?.. 3.1.4.
”  Ibid., 3.2,7, (LCC, 20:551). Cf, CR, 78:447-485,
«  Ib id , 3,2,2-3.

Calvino rejeita a distinção Escolástica entre fé que é “formada” -  isto é, tem recebido uma “for
ma” -  pela caridade, e a fé “disforme”, O que os Escolásticos chamam de “fé disforme” não é a 
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A partir deste entendimento da fé, Calvino insiste acerca da doutrina 
protestante da justificação pela fé. Esta é essencialmente, como no caso de 
Lutero, não uma justificação baseada em algo que Deu. encontra no crente 
e em vista do que alguém é declarado justo. Dizer que Deus justifica não 
significa primariamente que um pecador seja feito objetivamente justo. O 
que significa é que Deus declara o pecador como sendo justo. A justiça de 
Cristo é como um manto que um pecador coloca pela fé, e revestido dele é 
declarado justo. Aqui se baseia a diferença entre justificação pelas obras e 
justificação pela fé. Justificação pelas obras é aquela que tenta afirmar sua 
própria justiça, e assim satisfazer as exigências de Deus para justiça. “Ao 
contrário, justificado pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, 
obtém a justiça de Cristo por meio da fé, e revestido dela, aparece à vista de 
Deus não como um pecador, mas como um homem justo. Portanto, nós 
explicamos justificação simplesmente como a aceitação pela qual Deus nos 
recebe em seu favor como homens justos. E nós dizemos que ela consiste 
na remissão de pecados e na imputação da justiça de Cristo.”®'’

Esta é a verdadeira e única função da fé. Fé não é a confiança pela qual 
nós aceitamos aquilo que nós não podemos provar pela razão, mas a autori
dade nos diz. Há de fato coisas que são cridas baseadas na autoridade das 
Escrituras, mas crença em tais coisas não é fé. O papel da fé é o de unir o 
crente com Cristo, de tal forma que a justiça de Cristo é imputada ao crente, 
apesar do pecado.

Como no caso de sua Cristologia, Calvino sentiu a necessidade de tornar 
a doutrina da justificação pela fé mais explícita quando ela foi atacada ou 
mal-interpretada. Durante os seus primeiros anos, seus oponentes a este 
respeito foram os Católicos Romanos; mas quando Osiander, um protestan
te, propôs um entendimento da justificação pela fé que Calvino não podia 
aceitar, essa polêmica também contribuiu para o esclarecimento dos pontos 
de vista de Calvino. Osiander foi levado por suas tendências místicas e por 
seu desejo de mostrar que a imputação da justiça não era um decreto arbi
trário, para sugerir que o que efetivamente acontece na justificação é que a 
essência de Cristo está presente no crente, e que esta essência é tão unida 
com a alma humana que alguém é “justificado essencialmente”. O que isto 
então significa é que a justiça não é “imputada”, como diz Lutero, mas que 
Deus efetivamente vê a justiça divina em nós. Isto estava intimamente rela
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cionado com o que foi dito acima, que Osiander ensinou que Cristo era 
mediador apenas de acordo com sua divindade. A justificação é a presença 
da divindade em nós. Em virtude desta divindade. Deus simultaneamente 
nos declara e torna justos. Calvino não podia aceitar estes pontos de vista 
por duas razões principais. Em primeiro lugar, eles tendem a obliterar a 
distância entre Deus e nós. Calvino estava disposto a afirmar que a justifi
cação ocorre por meio da união com Cristo. Mas ele não aceitaria uma 
interpretação, tal como a de Osiander, que implicava no que Calvino cha
mou de uma “mistura de substâncias” entre Deus e o crente. Em segundo 
lugar, a doutrina da justificação de Osiander era inaceitável para Calvino 
porque ela acabava com a necessidade da encarnação e dos sofrimentos de 
Cristo. Se Deus nos justifica por causa da divindade de Cristo -  que, afinal 
de contas, é a mesma que a do Pai e do Espírito -  que necessidade há para 
a cruz de Cristo? “Pois ainda que Cristo, se não tivesse sido Deus, não 
poderia purificar nossas almas por seu sangue, nem apaziguar o seu Pai por 
seu sacrifício... porque, o poder da carne é inadequado para tão grande far
do, ainda é certo que ele cumpriu todos estes atos de acordo com sua natu
reza humana”.®̂

A importância da doutrina da justificação pela fé é tal que sem ela não 
existe verdadeira religião.®^ A razão para esta reivindicação, como no caso 
de Lutero, é que qualquer outro entendimento da justificação leva para o 
orgulho, e somente em uma atitude de humildade alguém pode receber a 
misericórdia de Deus.®® Esta insistência sobre a humildade ante de Deus, 
sobre a distância que separa a natureza divina da humana, e sobre a neces
sidade de confiar em Deus, ao invés de em si mesmo, perpassa por toda a 
teologia de Calvino e é uma de suas principais características.

Justificação pela fé, entretanto, não significa que o cristão deva estar 
contente com a imputação da justiça e continue a chafurdar em pecado. É 
verdade que o cristão justificado ainda é um pecador, e continuará a sê-lo 
ao longo de toda sua vida terrena. Mas também é verdade que o cristão 
justificado procura mostrar os frutos da justificação. Esta é a principal 
tese de uma seção nas Institutas geralmente chamada de Tratado sobre a 
Vida Crwíã,‘“ que foi repetidamente publicada separadamente da obra in-
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ieira.'°' O fato de este tratado ser muito popular deixou sua marca no Calvi
nismo posterior, e especialmente na tradição Puritana. A tese deste tratado 
é sucintamente expressa em seu primeiro parágrafo: “O objeto da regenera
ção... é manifestar na vida dos crentes uma harmonia e concordância entre 
a justiça de Deus e a obediência deles, e assim confirmar a adoção que eles 
receberam como filhos.”' “̂

Embora o pecador justificado não deixe de ser um pecador, o ato divino 
da justificação é também um ato de regeneração. Nos eleitos, Deus cria o 
amor pela justiça pelo exemplo da santidade divina e por meio da comunhão 
deles com Cristo. A obra da regeneração é a obra de Deus no crente, pro
gressivamente'“  criando novamente a imagem divina que fora deformada 
pelo pecado.'“  O resultado é a vida cristã, que abunda em boas obras. Estas 
obras, entretanto, não justificam. Elas são o resultado e sinal da justificação.'“̂  

A regra básica da vida cristã é que os cristãos não pertencem a si mes
mos, mas ao Senhor.'“  Isto, em contrapartida, leva à auto-negação, tanto 
em relação a outros quanto em relação a Deus. Em relação a outros, os 
cristãos negam a si mesmos perdoando e sendo humildes, bem como ser
vindo a outros em amor. Em relação a Deus, auto-negação significa sujei
tar-se aos julgamentos de Deus, procurando não fazer outra coisa senão a 
vontade de Deus, e carregando a cruz. O carregar da cruz não é algo que 
acontece para alguns cristãos desafortunados, mas é um sinal necessário da 
vida cristã. A atitude cristã para com a cruz, entretanto, é muito diferente da 
atitude estóica. O estóico busca o auto-controle e a firmeza; o cristão sim
plesmente confia em Deus e admite a fraqueza. Assim, as provações estóicas 
simplesmente acumulam orgulho e pecado, enquanto que a cruz cristã nos 
afasta da auto-confiança e nos leva para a confiança em Deus.'“’

Embora uma importante parte da vida cristã é ser capaz de meditar na 
vida por vir como um remédio contra o amor excessivo por esta vida e 
medo da morte,'“* o cristão ainda precisa aprender como usar a vida presen
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te e seus b e n e f íc io s .E s te  dilema não pode ser resolvido por meio de um 
fácil apelo à austeridade ou intemperança, pois nenhum destes é o que Deus 
quer do cristão. A falta de temperança faz alguém viver para a vida presen
te, esquecer que é um peregrino na terra, e desobedecer à lei de Deus. Aus
teridade, como pregado pelos ascetas, também é errada for ela acrescenta 
regras aos mandamentos divinos que não estão na lei de Deus. Entre estes 
dois extremos, o princípio básico que o cristão deve seguir é que tudo deve 
ser usado para o propósito para o qual foi criado. Isto, em contrapartida, 
implica em quatro regras básicas a serem aplicadas no uso das coisas deste 
mundo: Primeira, nós devemos ver o Criador em todas as coisas usadas, e 
ser agradecidos. Segunda, devemos fazer uso deste mundo como se não 
necessitássemos dele, estando preparados para suportar a pobreza e ser 
moderado em tempos de abundância. Terceira, tudo o que temos deve ser 
visto como uma confiança de Deus, pelo qual nós vamos ser cobrados. Fi
nalmente, nós devemos levar em conta nosso próprio chamado, isto é, a 
função em que Deus nos colocou na vida, pois o uso próprio das coisas 
depende de nossa função.

Assim, nós vemos novamente, agora no contexto das doutrinas da justi
ficação e da regeneração, como o entendimento de Calvino sobre a lei e o 
evangelho, sendo diferente do de Lutero, produz nele uma ênfase maior do 
que a de Lutero sobre o tipo de vida que o cristão deve levar. Esta diferença 
entre os dois reformadores, que não parece grande quando comparadas, 
finalmente produziria uma diferença marcante entre a tradição luterana e 
a reformada.

Predestinação

Calvino é bem conhecido por sua doutrina da predestinação, que muitos 
estudiosos declararam ser o centro de sua teologia."' Mas tal compreensão 
da teologia de Calvino é o resultado de uma distorção de perspectiva produ
zida por controvérsias posteriores. Calvino afirmou de fato a doutrina da
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dupla predestinação, e com o passar dos anos ele, progressivamente, expan
diu a seção que as Institutas devotaram a ela. Mas o lugar imperceptível 
que os quatro capítulos sobre o assunto ocupam nas Institutas''^ deveria ser 
uma advertência de que a doutrina da predestinação, por mais importante 
que seja, não é a chave que abre a porta para o resto da teologia de Calvino. 
Nem é a sua doutrina da predestinação, como no caso da de Zuínglio, a 
corolário da divina providência. É significativo que Calvino discuta a pro
vidência no primeiro livro das Institutas e, então, protele a questão da pre
destinação para o fim do terceiro livro, onde ele está tratando acerca da 
vida cristã, e imediatamente antes dele adentrar à eclesiologia. A razão para 
isto é que a predestinação é, para Calvino, acima de tudo, uma doutrina 
prática, que reitera a justificação pela fé e que, simultaneamente, provê o 
fundamento para a eclesiologia."^

Além disso, a separação da predestinação da providência geral de Deus 
mostra que Calvino não tentará provar a predestinação fora da onipotência 
e onisciência divinas. Fazê-lo seria tentar penetrar nos conselhos secretos 
de Deus e seria o auge do orgulho e impiedade."'^ “Esteja isto, portanto, 
inicialmente ante nossos olhos: buscar qualquer outro conhecimento da pre
destinação além aquele que a Palavra de Deus revela não é menos insano 
do que se alguém propusesse andar num ermo intransitável, ou ver na escu
ridão”.'*̂  A doutrina da predestinação é de fato difícil e perigosa. Mas é 
escriturística, e, portanto, deve ser ensinada e pregada. Além disso, o perigo 
implicado na doutrina não diz respeito ao verdadeiro crente, mas apenas ao 
descrente que está buscando maneiras de ridicularizar a verdadeira doutri
na cristã, e tal pessoa ridicularizará a fé quer os cristãos ensinem a predes
tinação ou não."®

“Nós chamamos de predestinação o etemo decreto de Deus, pelo qual ele 
determinou consigo mesmo o que desejou que cada homem se tomasse.”" ’ 
Assim, Calvino definiu predestinação. O restante dos seus quatro apítulos 
sobre o assunto é mera explicação desta definição, respostas a objeções e a 
utilização de material escriturístico para dar suporte a isto.

Inst., 3.21-24.
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A doutrina da eleição permeia o Antigo Testamento, onde Israel é cons
tantemente retratado como povo escolhido de Deus -  devido, não a alguma 
ação ou decisão da parte de Israel, mas ao soberano decreto de Deus. Além 
disso, nem todos da linhagem de Abraão são eleitos, mas somente alguns 
dentre eles. Finalmente, alguns são escolhidos individualmente, como é cla
ramente afirmado em inúmeros textos do Novo Testamento -  especialmen
te em Romanos e Gálatas.”^

O decreto da eleição de Deus não depende do pré-conhecimento divi
no.''^ Predestinação não é simplesmente a decisão de Deus de tratar com 
uma pessoa de acordo com o que Deus antecipa a respeito das futuras ações 
e atitudes da pessoa. Pelo contrário, o fato da eleição ser um decreto sobe
rano significa que ela não depende de nenhuma ação humana, passada, pre
sente, ou futura. É uma decisão independente da parte de Deus.

O mesmo é verdade acerca do reprovado. Deus decide ativamente não 
lhes conceder o ouvir da Palavra, ou fazê-los ouvi-la de tal maneira que 
seus corações são endurecidos por ela.‘-° De uma forma misteriosa, que 
ninguém pode perscrutar, eles são justamente condenados, e em sua conde
nação a glória de Deus é servida.'"'

O eleito, por outro lado, pode estar certo da sua salvação. Isto não signi
fica que alguém deva confiar em sua própria fé, e reivindicar que ela asse
gurará sua salvação. Isto significa que uma pessoa que tem a verdadeira fé 
olha para a Escritura, e para Cristo nela, e nele encontra certeza de salva
ção.'^“ E por esta razão que aqueles que tentam penetrar nos conselhos divi
nos sem a Escritura perdem-se em um abismo de desespero, enquanto que 
aqueles que se aproximam da Escritura com fé verdadeira encontram con
solo e segurança na doutrina da eleição. Aqueles que têm verdadeira fé não 
confiam em si mesmos, mas em Cristo, e assim têm uma segurança que 
também é humilde. Isto não os torna sem pecado. Eles ainda são ovelhas 
perdidas.'-"* Mas sua certeza os mantém nessa confiança em Cristo que é a 
único modo para a salvação.

Ibid., 3.21.5-7. 
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Várias objeções podem ser levantadas contra esta doutrina.'^'* A primei
ra é que, embora Deus de fato eleja alguns para salvação, Ele não predestina 
outros para a condenação. Calvino descarta tal possibilidade como uma 
noção infantil. Eleição não tem significado se não houver reprovação. Além 
disso, todos os decretos divinos são ativos, e embora seja verdade que aque
les que perecem são condenados por seus pecados, Deus decide reprová-los 
ativamente. Segunda, alguns poderiam objetar que essa doutrina mostra Deus 
como injusto ao condenar alguns pelos pecados que eles ainda não comete
ram. A resposta de Calvino para isso é que a vontade de Deus é o critério da 
justiça, que esta é a sua própria lei, e que, portanto, os decretos de Deus são 
necessariamente justos, não importa o que nós possamos pensar deles. Ter
ceira, poderia parecer que Deus inicialmente nos destina para pecar, e então 
nos pune por nossos pecados. Para isto não há resposta, senão afirmar que a 
vontade de Deus é incompreensível e misteiiosa, conquanto nós saibamos, 
por meio da revelação, que Deus é justo, que nós pecamos e que o réprobo 
será condenado por seus pecados. Como tudo isso pode ser verdade simul
taneamente, nós não podemos perscrutar.

Assim, em resumo, a doutrina de Calvino da predestinação está baseada -  
ou pelo menos reivindica estar -  não em especulações acerca da onipotên
cia e onisciência de Deus, mas no testemunho da Escritura. A predestina
ção, como uma conclusão lógica extraída do que a razão reivindica saber da 
natureza de Deus, Calvino rejeita como mais uma instância do orgulho hu
mano tentando superar a si mesmo. A predestinação escriturística é dupla -  
isto é, existe a predestinação para a eleição, bem como para a reprovação -  
e não depende do pré-conhecimento de Deus das futuras ações humanas. 
Embora isto seja um grande mistério, tal dupla predestinação de forma al
guma compromete a justiça e o amor de Deus. Como para a teologia cristã, 
a doutrina da predestinação tem uma dupla função, sendo simultaneamente 
uma ousada afirmação da salvação unicamente pela graça de Deus, e o 
fundamento para a Eclesiologia. Para esta última nós nos voltaremos agora.

A igreja

Calvino estabelece uma clara distinção entre a igreja visível e a invisí
vel. Falando estritamente, apenas a última, que é formada por todos os elei
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tos, vivos e mortos, é a verdadeira igreja universal. Apenas ela é o corpo de 
Cristo, pois apenas os eleitos são membros do seu corpo, e na igreja visível 
há muitos que não são eleitos. Entretanto, Calvino não leva esta distinção a 
ponto de caracterizar as duas igrejas como opostas. Pelo contrário, a igreja 
visível é uma expressão necessária e útil da igreja invisível, e enquanto nós 
permanecemos nesta vida, a igreja visível deve ser nossa igreja.

Pois nós dissemos que a Santa Escritura fala da igreja de duas formas.
Às vezes, pelo  term o “ig re ja” , ela quer d izer aquela  que está 
efetivamente na presença de Deus, na qual nenhuma pessoa é recebida, 
mas apenas aquelas que são filhas de Deus pela graça da adoção e 
membros verdadeiros de Cristo pela santificação do Espírito Santo.
Então, de fato, a igreja inclui não somente os santos presentemente 
vivendo na terra, mas todos os eleitos desde o princípio do mundo. 
Geralmente, entretanto, o nome “igreja” designa a total muUidão de 
homens espalhados sobre a terra, que professam adorar um só Deus e 
Cristo.... Nesta igreja estão misturados muitos hipócritas, que não tem 
nada de Cristo exceto o nome e a aparência exterior... Assim como 
cremos, pois, que aquela igreja, invisível para nós, é visível apenas 
para os olhos de Deus, assim somos ordenados a reverenciar e manter 
comunhão com esta última, que é chamada “igreja” com respeito aos 
homens.

Assim, o relacionamento entre a igreja invisível e a visível não é um de 
oposição, mas um em que a igreja visível, a única igreja que nos é dada a 
conhecer nesta vida terrena, é um sinal da comunhão invisível dos eleitos. 
Os cristãos não devem abandonar a igreja visível sob o pretexto de serem 
membros de um corpo invisível. Deus colocou a igreja visível no mundo 
para ser “o meio exterior” para a proclamação da Palavra e para a santifica
ção dos crentes. A liberdade de Deus não é comprometida por ele ter esco
lhido depender de meios terrenos, tal como a igreja visível e, portanto, aque
les que reivindicam que a igreja deve ser somente espiritual, porque Deus é 
espírito, menosprezam a Deus.'-*’ A igreja visível foi ordenada por Deus 
para ser a mãe do fiel, e somente aqueles que tem a igreja como sua mãe 
podem ter a vida eterna. Portanto, é com a igreja visível que a Eclesiologia

‘25 Ibid., 4.1.7 (LCC, 21:1021-1022). 
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de Calvino se preocupa. A igreja invisível está sempre no pano de fundo, 
pois a visível é apenas um sinal e serva da invisível. Mas quando Calvino 
diz “igreja”, com exceção de alguns casos quando ele diz explicitamente 
diz que ele está se referindo à companhia dos eleitos, ele quer dizer a com
panhia visível na terra, em que o trigo e o joio estão misturados.'-* É com 
esta igreja, uma comunidade visível, ten-ena e falível que o resto desta se
ção está preocupada.

Embora somente Deus saiba quem são os eleitos, há sinais indicando 
quem pode ser considerado como tal. Estes são aqueles que confessam Deus 
e Cristo, participam dos sacramentos e levam uma vida correta. Portanto, as 
duas marcas da igreja são a pregação da Palavra e a administração dos sa
cramentos. “Onde quer que virmos a Palavra de Deus pregada puramente e 
ouvida, e os sacramentos administrados de acordo com a instituição divina, 
ah existe, sem sombra de dúvida, uma igreja de Deus.” '̂ ® Estas duas mar
cas tornam possível julgar se uma igreja é verdadeira ou não. A santidade 
pessoal dos seus membros não é uma marca própria da igreja verdadeira, 
como os Anabatistas reivindicam, pois os membros da verdadeira igreja 
não são todos eleitos, e mesmo os que são eleitos continuam a ser pecado
res. A santidade da igreja não está na pureza moral dos seus membros, mas 
na santidade de seu Cabeça e na promessa que os eleitos receberam. Por 
outro lado, a Igreja Católica não é uma igreja verdadeira, pois ela se afastou 
da pregação verdadeira da Palavra. Onde a Palavra de Deus não é honrada, 
não há igreja. Contra isto, o apelo para a sucessão apostólica não tem 
serventia, pois a verdadeira apostolicidade não é derivada da imposição de 
mãos, mas da pregação da doutrina dos ap ó sto lo s.A in d a , há certos “tra
ços” da igreja na igreja romana -  notavelmente o batismo -  e, portanto, 
embora o papa seja o principal líder do reino do Anticristo, ainda podem 
existir verdadeiras igrejas na comunhão Romana.'^'

Calvino deu muito mais atenção para a organização da igreja do que 
Lutero. Em geral, ele acreditava -  junto com outros líderes reformados, tal 
como Zuínglio e Bucer -  que a restauração do Cristianismo requeria um 
retorno ã organização primitiva da igreja. Nisto, ele discordou de Lutero,

Nas Institutas (4.1.4) ele claramente declara que sua intenção é tratar com a igreja visível. Nesta 
ênfase sobre a igreja visível ele foi influenciado por Bucer. Cf, Wendel, Calvin, pp,223-225,
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que considerou tais coisas de importância secundária, desde que o evange
lho fosse propriamente proclamado. Como resultado, igrejas da tradição 
Luterana seguem um amplo espectro de padrões organizacionais, enquanto 
que a maioria das igrejas reformadas é governada de acordo com princípios 
básicos propostos por Calvino. Esta diferença não é periférica, mas relacio
na-se com a fundamental diferença entre Lutero e os teólogos reformados a 
respeito dos alvos da Reforma. Enquanto Lutero cria que era necessário 
deixar de lado somente aqueles elementos na tradição da igreja que contra
diziam a Escritura, Calvino e os teólogos reformados sentiram que a Refor
ma que era necessária devia ir além e restaurar o Cristianismo primitivo, 
segundo os padrões do Novo Testamento. Assim, a ordem da igreja era para 
Lutero algo que sempre deve depender das circunstâncias temporais, en
quanto que para Calvino e para a tradição reformada, ela era parte da verda
deira natureza da igreja. Por outro lado, entretanto, deve ser dito que Calvino 
nunca entendeu suas próprias instruções a respeito da ordem da igreja como 
uma restauração literal das práticas do período do Novo Testamento, mas, 
ao contrário, como um esforço para considerar o que o Novo Testamento 
diz acerca da igreja e incorporar isto em um padrão para a ordem da igre
ja. Foi a tradição reformada posterior que tendeu a reivindicar que o mo
delo oferecido por Calvino era o que tinha sanção escriturística acima de 
qualquer outro.

Embora não possamos entrar aqui em detalhes da ordem da igreja como 
proposta por Calvino, dois pontos são significativos porque eles ilustram a 
Eclesiologia de Calvino. Estes dois pontos são a eleição de pastores e a 
administração da disciplina.

A eleição de pastores deve ser feita conjuntamente pela igreja (pela qual 
ele quer dizer a igreja local que eles devem servir) e pelo pastores (pelos 
quais ele se refere a outros pastores de outras i g r e j a s ) .A  importância 
disto é que, para Calvino, a igreja local é a igreja. A igreja não é uma supe
restrutura envolvendo todo o mundo. Mas, por outro lado, cada igreja local 
deve ser medida pelo critério da pregação da Palavra e da administração 
dos sacramentos. Assim, a igreja local elege seus próprios pastores, que 
devem ser pessoas que ela julga exemplares tanto na doutrina quanto na 
vida. Mas os outros pastores que devem concordar com este julgamento 
estão presentes para garantir que as igrejas locais não se desviem do ensino
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da Escritura. Esta é a consideração eclesiológica fundamental por trás da 
forma de governo “presbiteriana”, que se tomou típica das igrejas reformadas.

Segundo, a administração da disciplina segue um padrão similar. Disci
plina é necessária na igreja, não para assegurar sua santidade -  que está em 
Cristo -  mas para buscar preservar a honra de Cristo, cujo nome é pisoteado 
por meio da violação aberta da sua vontade. A igreja pode disciplinar seus 
membros por meio de admoestações privadas e públicas, e em casos extre
mos de comportamento obstinado, pela ex co m u n h ão .O  propósito da dis- 
cipUna é triplo; evitar a profanação do corpo de Cristo e da Ceia do Senhor, 
prevenir a cormpção de outros na igreja, e chamar o pecador ao arrependi
mento.'^“* Contra a prática católico-romana, Calvino afirma que a disciplina 
deve ser administrada conjuntamente pelos pastores e pela ig re ja .C o n tra  
0 que ele reivindica ser a prática dos Anabatistas, a disciplina deve ser ad
ministrada com espírito de amor, reconhecendo que aqueles que a adminis 
tram não são eles mesmos p u ro s .A ss im , os traços básicos da Eclesiologia 
de Calvino podem ser vistos novamente em suas diretrizes para a adminis
tração da disciplina.

Os sacramentos

Com sua clareza e objetividade características, Calvino começa sua ex
tensa discussão sobre os sacramentos nas Institutas oferecendo duas defini
ções do que ele entende ser um sacramento.

Primeiro, devemos considerar o que um sacramento é. Parece-me que 
uma definição simples e própria seria dizer que é um sinal exterior 
pelo qual o Senhor sela, em nossas consciências, as promessas da sua 
boa vontade a nosso respeito de modo a sustentar a fraqueza da nossa 
fé; e nós, por outro lado, atestamos nossa piedade em relação a ele, na 
presença do Senhor e de seus anjos e diante dos homens. Aqui está 
uma outra definição mais breve: pode-se chamá-lo de um testemunho 
da graça divina a nosso respeito, confirmada através de um  sinal 
exterior, com atestado mútuo da nossa piedade em relação a ele.'^’

Ibid., 4. 12. 2.
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Ao desenvolver seus pontos de vista sobre os sacramentos, Calvino está 
procurando evitar as posições católico-romana e luterana, por um lado, e as 
teorias zuingliana e anabatista de outro.

Contra Zuínglio e os anabatistas, Calvino argumenta que os sacramentos 
são, de fato, eficazes. Negar tal eficácia, com base em que eles podem ser 
recebidos tanto por descrentes, quanto pelos fiéis, faria tanto sentido quan
to negar o poder da Palavra, porque alguns a ouvem e não atentam para ela. 
Quanto ao argumento de que a fé é um dom do Espírito, e que os sacramen
tos, portanto, não fortalecem, nem a aumentam, aqueles que assim argu
mentam devem compreender que é precisamente o Espírito que torna os 
sacramentos eficazes. Além disso, aqui novamente pode-se traçar um para
lelo entre os sacramentos e a Palavra, pois a última não é eficaz exceto por 
meio da ação do E sp írito .A q u e le s  que reivindicam que os sacramentos 
são meros símbolos consideram como primário o que é de fato secundário; 
pois, conquanto seja verdade que um dos propósitos dos sacramentos é de 
servir como testemunhos diante do mundo, também é verdade que esta é 
apenas uma função secundária, e que seu propósito primário é servir e for
tificar a fé do participante.

Por outro lado, aqueles que reivindicam que os sacramentos têm o poder 
de justificar e conceder graça também estão enganados. Seu engano consis
te em confundir a “figura” do sacramento com a “verdade” contida nele. 
“Pois a distinção significa não somente que a figura e a verdade estão con
tidas no sacramento, mas que elas não estão tão ligadas que não possam ser 
separadas; e que, mesmo na própria união, a matéria deve ser sempre 
distinguida do sinal, que nós não podemos transferir para uma o que perten
ce à o u t r a . T a l  confusão leva para a superstição, que consiste em colocar 
a fé no que não é Deus. Isto perverte a própria natureza do sacramento, cujo 
propósito é precisamente excluir qualquer outra reivindicação à justifica
ção, e focar a fé em Jesus Cristo. De fato, o próprio Cristo é a verdadeira 
substância de todos os sacramentos, pois ele é a fonte de sua força, e eles 
não prometem, nem concedem, nada senão ele.'“'“ Os sacramentos, portan
to, não têm outro propósito do que o propósito da Palavra, que é oferecer e 
apresentar Jesus Cristo.

/6id„ 4.14.7, 9-10.
4.14.15 (LCC, 21:1290). 
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Em resumo, se alguém seguir os pontos de vista de Calvino sobre os 
sacramentos, “nada é dado a eles que não deveria ser dado e, por outro lado 
nada retirado que pertença a eles”.'“*̂

Podem-se encontrar sacramentos no Antigo Testamento, tais como, a 
circuncisão a purificação e os sacrifícios. Estes não eram diferentes dos 
sacramentos no Novo Testamento, pois sua substância e significado tam
bém era Jesus Cristo. A diferença é que, enquanto os sacramentos do Anti
go Testamento anunciavam sua vinda futura, os sacramentos do Novo o 
mostram como ele foi dado e manifesto. Sua eficácia, entretanto, é a mes
ma, pois seu conteúdo é o mesmo.

Os sacramentos do Novo Testamento são apenas dois; o batismo e a Ceia 
do Senhor. Os outros rituais, que geralmente recebem o título de sacramen
to, não 0 são realmente, pois não há em nenhum lugar no Novo Testamento 
qualquer indicação que Deus os instituiu como sinais da sua graça, e os 
escritores antigos da igreja não lhes deram esse título.

O propósito do batismo -  como de todo sacramento -  é duplo; ele serve 
a fé, e é uma confissão diante dos outros. Aqueles que deixam de lado o 
primeiro destes -  em referência a Zuínglio e aos anabatistas -  estão 
desconsiderando a função primária do batismo. Como uma ajuda para a fé, 
o batismo é um sinal verdadeiro da remissão dos pecados, da morte e res
surreição do crente com Cristo, e de união com ele. A remissão de pecados 
conectada com o batismo não se relaciona somente com o pecado original e 
com outros pecados passados, mas também com pecados futuros. A lava
gem que acontece no batismo não é tal que tenha validade apenas para o 
passado. Esse seria o caso se o crente fosse lavado dos pecados pela água. 
Mas é o sangue de Cristo que elimina o pecado, e o sangue tem validade 
para toda a vida do crente. Assim, a questão dos pecados pós-batismo, que 
foi uma questão importante no período da Patrística e finalmente se desen
volveu no sistema de penitência, não foi um problema para Calvino. Sua 
resposta foi simplesmente que o batismo era válido por toda a vida, e não 
somente no momento de sua celebração. Obviamente, esta idéia está inti
mamente conectada com a doutrina da justiça imputada, pois o que aconte
ce no batismo não é que alguém seja efetivamente feito limpo e sem peca-
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do, mas que a justiça de Cristo é declarada como sendo do crente. Como 
esta justiça tem valor permanente, o batismo é para a vida toda e purifica de 
todos os pecados, passados e futuros. Como conseqüência, o batismo não 
restaura alguém ao estado de Adão antes da queda. Sua função é estrita
mente cristocêntrica, e seu poder repousa na união com Cristo, que é o seu 
significado.

Contra os anabatistas, Calvino afirma que as crianças devem ser batizadas, 
e que o rito é válido independentemente da pessoa que o administra. O 
último ponto não o detém por longo tempo, pois tudo que ele tinha a fazer 
era insistir que o poder do batismo não provém do ministro, que ninguém é 
verdadeiramente digno de administrar tão santo ritual, e que, portanto, deve
se confiar no poder de Deus agindo no batismo, ao invés de, na autoridade 
da pessoa que o administra. O outro ponto -  que os infantes devem ser 
batizados -  causou-lhe maiores dificuldades. Sua insistência em encontrar 
autoridade escriturística para esta prática, que não é atestada nem negada 
no Novo Testamento, forçaram-no a oferecer diversos argumentos em fa
vor do batismo infantil, nenhum dos quais eminentemente bem sucedido. 
Mas de qualquer forma, o batismo infantil é praticado como um sinal da 
justificação pela graça e do amor cuidadoso de Deus, não somente por nós, 
mas também para nossa posteridade.

Quanto à maneira pela qual o batismo deve ser administrado, Calvino 
sente que tanto a imersão quanto a aspersão são aceitáveis, e que a escolha 
entre estas duas formas é uma matéria sem conseqüência. O que é impor
tante é que os cristãos se limitem à simples prática do Novo Testamento, e 
rejeitem toda a pompa que tem sido acrescentada à cerimônia ao longo dos 
séculos.*“*̂ Como uma parte do ministério público da igreja, ele deve ser 
administrado apenas pelos pastores, e não por supervisores ou outra pessoa 
em particular.

A Ceia do Senhor é o outro sacramento do Novo T estam ento .C alv ino  
sente que este sacramento foi dado por Deus para nutrir o fiel, mas Satanás 
o obscureceu, tanto por meio das “superstições” da doutrina eucarística tradi
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cional, quanto pelos debates entre os P ro testan tes.P ortan to , ele divide 
sua discussão do sacramento em duas seções: primeira, uma positiva, em 
que a necessidade e os benefícios da Ceia são mostrados, e então uma nega
tiva, em que ele se concentra nos excessos e debates que Satanás tem intro
duzido na teologia eucarística.'^* Isto mostra que sua principal preocupação 
aqui é o ensino do fiel, e que ele sente que a tentativa de esclarecer pontos 
sutis da doutrina é uma obrigação imposta sobre ele pelas circunstâncias. 
Assim, a teologia eucarística de Calvino não se desenvolveu, como seus 
opositores geralmente reivindicaram, por causa de um racionalismo curio
so que procurou esclarecer cada ponto da doutrina. Entretanto, dado ao 
propósito deste estudo, nós abandonaremos a distinção de Calvino entre 
dois níveis do discurso teológico, e simplesmente exporemos as caracterís
ticas mais proeminentes do seu entendimento da Ceia.

A doutrina de Calvino sobre a Ceia é sumarizada no seguinte texto das 
Institutas, acerca do qual, a maioria do restante, não é mais do que um 
comentário e esclarecimento.

Primeiro, os sinais são pão e vinho, que representam para nós o alimento 
invisível que nós recebemos da carne e sangue de Cristo. Pois, como 
no batismo, Deus nos regenera, nos enxerta na sociedade da sua igreja, 
e nos faz seus por adoção, assim nós dizemos, que ele desincumbe a 
função de um administrador providente, em suprir continuamente para 
nós 0 alimento para nos sustentar e preservar nessa vida na qual ele 
nos gerou através da sua Palavra.

Agora Cristo é o único alimento da nossa alma, e, portanto, nosso 
Pai Celeste nos convida para Cristo, [de forma ]que, renovados por 
p artic ip a r dele, nós possam os repetidam en te  ganhar força até 
alcançarmos a imortalidade celeste.

Desde que, entretanto, este mistério da união secreta de Cristo com 
o devoto é, por natureza, incompreensível, ele mostra sua figura e 
im agem  em  sinais v isíveis m elhor adaptados à nossa pequena 
capacidade. De fato, dando garantias e sinais, ele o torna tão certo 
para nós como se o tivéssemos visto com nossos próprios olhos. Pois 
esta comparação muito familiar penetra mesmo dentro das mentes 
mais brutas: assim como o pão e o vinho sustentam a vida física,
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também as almas são alimentadas por Cristo. Nós agora entendemos 
o propósito desta bênção mísdca, a saber, confirmar para nós o fato 
que o corpo do Senhor foi de tal forma sacrificado por nós, de uma 
vez por todas, que podemos agora nos alimentar dele, e nos alimentando 
sentir em nós mesmos a obra daquele sacrifício único; e que seu sangue 
foi derram ado de tal form a por nós para ser agora nossa bebida 
perpétua.

Assim, a primeira coisa a ser dita sobre a comunhão é que é um sinal 
visível da união com Cristo, que é ela própria invisível. A comunhão não 
promove esta união. Ao contrário, a união com Cristo é o resultado da fé e, 
portanto, da obra do Espírito. A noção que a comunhão, de alguma forma, 
efetua essa união deve ser excluída como mágica. Além disso, os “sinais” 
devem ser distinguidos das “substâncias”. Aqui, Calvino usa o termo “substân
cia”, não no sentido metafísico, mas, ao contrário, no sentido de “significa
do” ou “significância”.'“  Assim, quando ele distingue entre os sinais e a 
substância, o que ele está dizendo é que não se deve confundir o pão e o 
vinho com o corpo e o sangue de Cristo, ou o ato de comer e beber com a 
união espiritual com esse corpo e sangue.

Por outro lado, entretanto, Calvino não reduz a Ceia a um mero culto em 
memória, ou a função dos elementos a um simbolismo espiritual. O termo 
traduzido acima por “representam” implica a presença do representado -  
talvez, uma melhor tradução seria “mostram”. Não é que o pão e o vinho 
meramente simbolizem o corpo e o sangue de Cristo, mas, ao contrário, 
eles mostram ao participante que o corpo e sangue estão disponíveis por 
meio da ação do Espírito. “Aqui, agora, devemos evitar dois erros. Primei
ro, não deveríamos, por tão pouco apreço aos sinais, divorciá-los de seus 
mistérios, aos quais eles estão, por assim dizer, vinculados. Segundo, não 
deveríamos, por exaltá-los sem moderação, obscurecer, de alguma manei
ra, os próprios mistérios.” '̂ "* E nesse ponto que ele tem que deixar a compa
nhia dos Espiritualistas, que reivindicam que, quando Jesus diz sua carne
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precisa ser comida, simplesmente querem dizer que se deve crer nele. Esta 
interpretação, por seu turno, implica que os sacramentos físicos são desne
cessários, e até mesmo um obstáculo para a verdadeira fé. Calvino replica 
que é verdade e que não existe outra forma de comer o corpo do Senhor 
senão por meio da fé, mas essa fé conduz ao comer físico dos elementos. 
"Ou, se você o deseja dito mais claramente, para eles comer é fé; para mim, 
parece-me, ao contrário, seguir a fé.” ‘̂ ^

Após distinguir na Ceia entre os sinais visíveis e a realidade espiritual, 
ainda há três coisas a ser consideradas nessa realidade; o significado, a 
matéria, e o efeito. O significado está nas promessas, das quais os sinais 
físicos falam. A matéria do sacramento é o próprio Cristo, pois o que o 
crente recebe é a participação espiritual no seu corpo e sangue. O efeito 
está no crente, que recebe redenção, justiça, santificação e vida eterna.’̂  ̂
Assim, o centro do sacramento, seu conteúdo, é o próprio Cristo, que nele 
continua seu oficio sacerdotal; e, portanto, é correto dizer que, ao participar 
no sacramento, a pessoa se torna participante do corpo e sangue de Cristo. 
Isto é importante, pois limitar a presença de Cristo ao seu espírito seria 
equivalente ao Docetismo.'^'^ É o corpo e sangue de Cristo que compraram 
nossa redenção, e é deles que participamos na comunhão. Isto não signifi
ca, entretanto, que o corpo de Cristo esteja presente localmente. O corpo de 
Cristo está no céu, e é por meio do poder -  “virtude” -  do Espírito, que o 
crente é unido a esse corpo e recebe seus benefícios.*^* Isto é o que é geral
mente chamado de “virtualismo” de Calvino.

É claro assim que Calvino rejeita os pontos de vista dos zuinglianos e 
dos anabatistas, bem como dos católicos e luteranos sobre a presença 
eucarística de Cristo. Entretanto, ele devota a maior parte do seu tempo 
refutando os pontos de vista católico e luterano. A doutrina católica da tran
substanciação e seu entendimento das palavras da consagração e seu efeito, 
ele declara serem próximas de um “encantamento mágico”.*̂® Ele também 
rejeita a adoração do sacramento,*“  e o privar o cálice do leigo.**̂ * Mas para

'^Ubid., {LCC, 21:1365). 
‘5'i/Wí/., 4.1711.

/Wá., 4.17.7.
'5*/Wd., 4.17.10.

4.17.15.
'“ /Wd., 4.17.35-37. 

Ibid., 4.17.47-50.



ele a questão crucial é a presença substancial e local do corpo de Cristo, uma 
crença sustentada tanto pelos católicos quanto pelos luteranos, que ele rejei
tou. Como no caso de Zuínglio, a oposição de Calvino às posições católica e 
luterana deriva da sua Cristologia. Para dizer que o corpo de Cristo está fisi
camente presente na Ceia, é necessário dizer também que o corpo glorificado 
de Cristo agora compartilha na natureza divina de tal modo que é onipresente. 
Calvino assume a ascensão de Cristo quase que literalmente, e parece pensar 
que seu corpo está agora em um céu, em algum lugar além do céu visível -  
embora ele também diga, como Lutero, que “a mão direita de Deus” é um 
modo de dizer que Cristo agora senta em uma posição de suprema autoridade 
sobre toda a criação. Sua Cristologia, como já foi dito, é do tipo “cismático”, 
geralmente associado com Antioquia. Ele sustenta que a unidade da pessoa 
não deve ser tal que ela destrua a distinção entre as duas naturezas. Isto é 
precisamente o que ele viu os luteranos fazendo, quando eles reivindicaram 
que o corpo glorificado de Cristo é onipresente. Tal reivindicação fere a hu
manidade de Cristo, e Calvino, portanto, não pode aceitá-la.'“  Como resulta
do, ele insiste no ponto que o corpo de Cristo permanece no céu. Entretan
to, ele evita um entendimento puramente simbólico da presença de Cristo, 
acrescentando que embora seu corpo não desceu a nós, o Espírito nos eleva 
a ele, de tal modo que nós somos unidos a ele e participamos de seus bene
fícios.'®^ E, se alguém pergunta como exatamente isso é possível, tudo o 
que Calvino deseja especular é que este mistério é muito grande para ser 
compreendido pela mente humana ou expresso em palavras humanas.'*’'* 

Finalmente, é importante salientar que, embora Calvino tenha sido fre
qüentemente acusado por seus adversários de ser muito racionalista em seu 
entendimento da Ceia, e de não tê-la em alta conta, a verdade é que ele 
sempre se maravilhou com o mistério da ação de Deus no sacramento. “Pois, 
sempre que esta matéria é discutida, quando tentei dizer tudo, eu sinto que eu 
ainda tenho dito pouco em proporção ao seu valor. E embora minha mente 
possa pensar além do que minha língua pode pronunciar, mesmo assim mi
nha mente fica cativa e sobrepujada pela grandeza da coisa. Portanto, nada 
resta senão irromper em adoração diante deste mistério, que nem a mente é 
capaz de conceber, nem a língua é capaz de expressar totalmente.” '®

■o-/Wá„ 4.17.30.
Ibid., 4.17.31.
Ibid., 4.17.32.

'“ /Wd., 4.17.7 (LCC, 21:1367).



A importância histórica da doutrina de Calvino sobre a eucaristia, e das 
controvérsias em que ele se envolveu com os luteranos como um resultado 
dessa doutrina, é que elas marcaram o rompimento definitivo entre as tradi
ções reformada e luterana. O Consenso de Zurique, de 1549, unira os ele
mentos zuinglianos e calvinistas na Suíça e no sul da Alemanha. As habili
dades sistemática e literária de Calvino estavam fazendo seus pontos de 
vista populares em outras partes da Alemanha. Quando Joaquim Westphal 
publicou cinco volumes mostrando as diferenças entre Lutero e Calvino, 
especialmente na comunhão, muitos ficaram convencidos de que havia um 
movimento para suplantar o Luteranismo por toda a Alemanha. Melanchthon 
sustentou pontos de vista que se suspeitava serem Calvinistas. Como re
sultado, as controvérsias entre luteranos que nós discutimos no capítulo 
anterior se desenvolveram em uma tentativa de purificar o Luteranismo de 
todo traço de Calvinismo. As linhas entre as duas confissões se tornaram 
cada vez mais rígidas, e a constante polêmica tendeu a procurar pontos 
escondidos de discordâncias e colocá-los em evidência. Em tudo isso, en
tretanto, Calvino teve um pequeno papel, e ele parece nunca ter estado inte
ressado, como os luteranos mais extremados reivindicaram, de infiltrar o 
Calvinismo na Alemanha.'“

Igreja e Estado

o  último capítulo das Institutas, quase como uma reflexão tardia, levan
ta a questão do governo civil, Esta foi uma questão muito viva para o pró
prio Calvino, pois ao longo de sua carreira em Genebra estivera lutando 
para ganhar mais independência das autoridades eclesiásticas em relação 
ao governo civil. Genebra recebera sua reforma de Berna e fora organizada 
de acordo com o padrão daquela outra cidade, onde a burguesia triunfante 
retivera controle sobre todas as questões, tanto religiosas quanto políticas. 
Em 1538, tanto Calvino quanto Farel decidiram ir para o exílio, ao invés de 
aceitar a lei promulgada pelo Concilio, de que a comunhão devia ser ofere
cida a todos. Após o retorno de Calvino, ele insistiu em certas ordenanças

De fato, suas três respostas para Westphal foram relativamente breves, e ele parece ter dado 
relativamente pouca atenção para a questão toda. Ver sua obra Defensio doctrinae de sacramentis 
{CR, 37:1-40); Secunda defensio contra Westphalum {CR, 37:41-120); Ultima adm onitio ad  
Westphalum {CR, 37:137-252).



que garantiam uma medida de independência para as autoridades eclesiás
ticas -  a origem do “Consistório” foi uma concessão entre Calvino e o Con
cílio a este respeito. Se, no fim de sua vida, ele se encontrou praticamente 
como o mestre da cidade, não foi porque ele acreditasse que as autoridades 
eclesiásticas deveriam estar acima das autoridades civis, mas porque este 
foi o resultado prático de sua luta.

Em teoria, pelo menos, o ponto de vista de Calvino era que há uma dife
rença de jurisdição entre igreja e Estado.

Portanto, para que nenhum de nós tropece nessa pedra, consideremos 
primeiro que há um governo duplo no homem; um aspecto é espiritual, 
através do qual a consciência é instruída na piedade e na reverência a 
Deus; a segunda é política, através da qual o homem é educado para 
os deveres da humanidade e cidadania que devem ser mantidos entre 
eles. Estas são geralm ente cham adas de jurisdição “espiritual” e 
“temporal” (termos não impróprios), pelos quais quer se dizer que o 
modo de governo anterior pertence à vida da alma, enquanto que o 
último se relaciona com as preocupações da vida presente -  não apenas 
com  ahm ento e roupa, mas com propor leis através das quais um 
hom em  possa viver sua vida dentre outros homens santa, honrada e 
equilibradamente. Pois o primeiro [governo] reside no interior da 
mente, enquanto que o últim o regula som ente o com portam ento 
exterior. Um, nós podemos chamar de o reino espiritual, o outro, o 
reino político. Agora, estes dois, como nós os dividimos, devem sempre 
ser examinados separadamente; e enquanto um é considerado, devemos 
afastar e deixar de lado a mente quanto a pensar sobre o outro. Há no 
homem, por assim dizer, dois mundos, sobre os quais diferentes reis e 
leis têm  autoridade.'®^

Nas Institutas, portanto, Calvino não está interessado em desenvolver 
uma teoria independente do Estado, uma que tenha que ser aceita por cristãos 
bem como pelos não-cristãos. Sua preocupação é, ao contrário, a questão de 
como os cristãos devem ver o Estado e se relacionar com ele. Ele, portanto, 
rejeita o ponto de vista dos anabatistas que o Estado é impuro e que os 
cristãos devem se abster de ter qualquer contato com ele. Pelo contrário, o 
Estado é criado por Deus, que chamou seus magistrados para sua função, 
que é servir à justiça divina. Como resultado, o Estado tem o direito legiti

nnst., 3.19.15 (LCC, 20:847).



mo de impor a pena de morte, recolher taxas e de travar guerras justas e 
necessárias. A mesma autoridade divina é a base das leis civis, que são 
expressões da lei natural que todos conhecem. Portanto, é legitimo para os 
cristãos ser magistrados, bem como apelar para as autoridades civis e pro
cessar a outrem -  embora sempre evitando um espírito de ódio e vingança.“’*

Todas as três formas básicas de governo -  monarquia, aristocracia e de
mocracia -  são facilmente co rrom pidas.M uito  freqüentemente, os ma
gistrados se desviam do caminho certo. Muitos se tornam tiranos. Mas ape
sar disso, eles ainda têm sua autoridade provinda de Deus e devem ser obe
decidos. Se alguém lê os relatos do Antigo Testamento sobre muitos tiranos 
que governaram sobre Israel, torna-se aparente, primeiro, que Deus deu- 
lhes poder para castigar Israel, e segundo, que Deus sempre encontrou um 
meio de destruí-los, quando seu tempo chegara. Portanto, cristãos individuais 
não devem resistir à autoridade de seus governadores, mesmo se eles forem 
fracos ou maus.'™ Em dois pontos, entretanto, há uma exceção a esta regra 
geral -  e ambos se mostrariam significativos em eventos posteriores em 
que os calvinistas resistiram ao que eles consideraram ser tirania. A primei
ra exceção é que magistrados menores, cujo dever é defender os interesses 
do povo, estariam se eximindo de sua responsabilidade, se eles não cha
massem a atenção do t i r a n o . A  segunda exceção, baseada no reinado con
tínuo de Cristo, é que nós devemos sempre obedecer a Deus acima dos 
governos terrenos, de forma que um cristão deve recusar-se a obedecer qual
quer lei civil ou exigência que seja contrária à lei de Deus.'’  ̂Como estas 
duas exceções podem ser aplicadas a muitas condições diferentes, de acor
do com o que se entende serem os mandamentos de Deus, e quem são os 
magistrados menores, um segmento substancial do Calvinismo foi posterior
mente capaz de tomar posições verdadeiramente revolucionárias, apesar da 
posição basicamente conservativa do próprio Calvino.

A importância da teologia de Calvino

o  texto precedente pode ter dado a impressão que, ao sistematizar a 
teologia da Reforma Protestante, Calvino perdeu um pouco do frescor e

4.20.1-21. 
Ibid., 4.20.8.

™ Ibid., 4.20.22-30. 
" ‘ /Wd., 4.20.31. 
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vitalidade que foram encontrados em Lutero e nos primeiros reformadores. 
Isto é verdade em certa medida, pois qualquer leitor das Institutas verá pron
tamente a diferença entre o estilo ordenado e quase meticuloso de Calvino 
e o paradoxo dramático e vibrante de Lutero. Na medida em que os anos 
passaram e novas controvérsias e oponentes se levantaram, Calvino acres
centou novos capítulos e seções às suas Institutas, como se fosse necessário 
colocar nelas cada questão debatida naquela época. Isto obviamente signi
ficou que o que foi originariamente um pequeno manual sobre a fé cristã, 
finalmente se tornou uma sistematização volumosa e compreensiva da dou
trina cristã.

Mas este processo de sistematização não deveria ser visto como um de
senvolvimento negativo. O próprio fato de Calvino incluir nas suas Institutas 
seções extensivas relacionadas com questões debatidas naquela época mostra 
sua preocupação pastoral. Ele intentou que suas Institutas fossem, não uma 
sistematização perene da doutrina cristã, mas um manual prático para aqueles 
que estavam tentando viver como cristãos naqueles dias difíceis -  e esta foi 
sua intenção, mesmo quando ele escreveu a volumosa última edição do seu 
trabalho. Além disso, a própria natureza das Institutas, onde é fácil encon
trar o tratamento de Calvino acerca de qualquer assunto em particular, des
viou a atenção de seus outros trabalhos -  especialmente seus comentários 
bíblicos -  que serviriam para nos dar um quadro mais completo de Calvino 
como pessoa e pastor.

Então também, Calvino fez uma contribuição significativa para a teolo
gia protestante, atraindo sua atenção para outras questões além da 
Soteriologia. Devido à imensa experiência de Lutero de sua inabilidade para 
alcançar a salvação, e da necessidade resultante da graça de Deus, uma 
grande parte da teologia protestante -  especialmente no caso do próprio 
Lutero -  tinha tratado quase que exclusivamente com a questão da salva
ção. A teologia foi abordada a partir da Soteriologia. Isto foi necessário em 
um tempo em que um dos principais fatores obscurecendo a natureza do 
evangelho era precisamente uma excessiva e volumosa sistematização da 
Teologia Escolástica. Mas, se levada ao extremo, ela poderia ter resultado 
numa negligência de outros aspectos fundamentais da vida cristã. O próprio 
Calvino salienta isto quando ele diz -  embora criticando neste ponto o cató
lico Sadolet, ao invés de Lutero -  que “não é uma teologia muito sã confi
nar os pensamentos do homem em si mesmo, e não colocar diante dele, 
como motivo primário de sua existência, demonstrar zelo pela glória de 
Deus. Pois nós nascemos, em primeiro lugar, para Deus, e não para nós



mesmos... É certamente dever do homem cristão ascender mais alto do que 
meramente procurar assegurar a salvação da sua própria alma”.''̂ ^

De muitos modos, Calvino posiciona-se entre Lutero e os calvinistas 
posteriores, e nós deveríamos nos acautelar para não lê-lo sob a luz exclusi
va da maneira em que outros desenvolveram sua teologia posteriormente. 
Pois deve-se lembrar sempre que, apesar de todas as controvérsias entre os 
luteranos e reformados, e apesar do fato que em alguns pontos Calvino 
sentiu-se constrangido a discordar de Lutero, a verdade é que Calvino sem
pre se viu como um expoente fiel das doutrinas básicas da reforma luterana. 
Não fosse pelo desenvolvimento das ortodoxias luterana e calvinista, teólo
gos posteriores de ambas tradições teriam achado que a reivindicação de 
Calvino de tal título não era inteiramente infundada. Isto pode ser visto, por 
exemplo, na maneira na qual Calvino se aproxima da autoridade da Escri
tura, em comparação com a dos Calvinistas posteriores. Para ele, a Escritu
ra não é o ponto de partida, a ser interpretada como um advogado interpreta 
um livro da lei. Pelo contrário, a razão por que a Escritura é autoritativa 
para ele é a experiência da graça. Seu ponto de partida, ao invés da Escritu
ra, é a providência e amor de Deus. Seu alvo não é tanto doutrina correta, 
mas a glória de Deus -  embora obviamente, esta seja uma questão de ênfase 
e da estrutura de sua teologia, e ele nunca separaria as duas.

Isto também pode ser visto em assuntos relacionados com a ordem da 
igreja. Mais tarde, muitos vieram a igualar o Calvinismo com a forma de 
governo presbiteriana. Não há dúvida de que o que Calvino esboçou em 
suas Institutas, e o que ele advogou para Genebra, foi a matriz da política 
presbiteriana posterior. Mas ele não assumiu esta forma de governo como 
sendo essencial à natureza da igreja. Sua política estava baseada em seus 
estudos do Novo Testamento. Mas qualquer igreja onde a Palavra de Deus é 
proclamada corretamente, e os sacramentos devidamente administrados, 
deve ser considerada como uma igreja verdadeira. Aqui novamente ele per
manece entre Lutero e os calvinistas posteriores, pois Lutero dera muito 
menos atenção do que Calvino à política efetiva da igreja, enquanto que

Reply to Sadolet {LCC, 22:228). Isto também está salientado, embora com algum exagero sectá
rio por Charles Miller cm John H. Bratt, org., The Rise and Development o f Calvinism  (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1959), p.33. “O movimento luterano, que começou com um justo clamor contra a doutrina 
periférica mas grosseiramente abusada da igreja, a concessão das Indulgências, tendeu a parar sobre 
questões simples. O próprio Lutero era tão obcecado pela doutrina da Salvação pela Fé que muitas 
outras fases da vida cristã sofreram total negligência”.



muitos dos calvinistas posteriores elevaram os pontos de vista de Calvino 
sobre a ordem da igreja quase ao nível das marcas essenciais da igreja.

Calvino, então, não deve ser dispensado facilmente. Uma dispensa fácil 
ocorre tanto quando ele é acusado de ter destruído a Reforma Protestante, 
tornando-a muito rígida e sistemática, quanto quando ele é interpretado 
apenas à luz das próximas gerações, que o reivindicaram como seu mentor 
teológico. Ele deve ser lido novamente, à luz de sua profunda preocupação 
pastoral e do momento histórico em que foi sua sina viver -  no final do 
período formativo da teologia protestante. A partir desta perspectiva, ele 
emerge como um dos mais importantes teólogos cristãos de todos os tempos.



VII
A REFORMA NA GRÃ-BRETANHA

A quarta principal tradição vinda da Reforma Protestante -  além da 
luterana, reformada e anabatista -  é a anglicana, que se formou na Inglater
ra por meio de um processo complicado.* Este processo começou durante o 
reinado de Henrique VIII e alcançou sua culminação sob o reinado de 
Elizabete. Duas características nesse desenvolvimento determinarão nossa 
metodologia no princípio deste capítulo. A primeira é que a história da 
Reforma na Inglaterra é dominada por eventos políticos e por diversas ati- 
mdes dos monarcas. Isto não quer dizer, como é usualmente pressuposto, 
que Henrique VIII ou qualquer outro monarca produziram a Reforma ex 
nihilo. Pelo contrário, houve um vasto movimento de reforma, datado até 
os dias de João Wicliff, cuja propaganda foi muito influente na direção 
fmal que a igreja anglicana tomou. Mas é verdade ainda que os líderes no 
conflito inglês não foram os próprios reformadores, mas os monarcas, os 
quais os reformadores serviram ou desafiaram -  às vezes, até a morte. A 
outra característica da Reforma inglesa é que ela não foi dominada por um

‘ A bibliografia sobre a Reforma inglesa é muito extensa para citar aqui. Como introduções gerais e 
guias para bibliografias complementares, ver F. Heal e R, O ’Day, Church and Society in England: 
Henry VIII to James I  (Hamden, Conn.; Archon Books, 1977); R Milward, Religious Controversies 
o f the Elizabethan Age: A Survey o f  Printed Sources (Londres: Scholar Press, 1978); P. Collison, The 
Religion o f  Protestants: The Church in English Society, 1555-1625 (Oxford: Clarendon, 1982); D. 
L. Edwards, Christian England: From the Reformation to the Eighteenth Century (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1983).



O U  dois personagens notáveis. Nenhum dos seus principais expoentes atin
giu a proeminência teológica de Lutero ou Calvino, apesar de que teólogos 
como Cranmer, Jewel, Latimer, Ridley, Hooper e outros fizeram contribui
ções significativas. Diante destas duas características da Reforma inglesa, 
parece melhor, num enforco para dar uma introdução geral à sua teologia, 
começar com uma narração curta do processo pelo qual o acordo de Elizabete 
foi alcançado, e então discutir a teologia dos principais reformadores -  
embora tematicamente em vez de individualmente.

A reforma anglicana

Como foi dito acima,- o movimento de reforma de João Wicliff não 
morreu. Tudo indica que, no princípio no século 16, havia vestígios signifi
cativos do movimento dos Lollardos em várias regiões da Inglaterra. Tam
bém buscando a reforma da igreja, mas de uma forma diferente e com obje
tivos similares àqueles de Erasmo, estavam os humanistas, liderados por 
João Colet (ca. 1467-1519). Um membro deste círculo humanista foi Tomas 
More (1478-1535), que morreria mais tarde como um mártir, quando se 
recusou a aceitar o rompimento com Roma. Finalmente, havia a influência 
do protestantismo continental. Os escritos de Lutero foram amplamente li
dos na Inglaterra antes da condenação de 1521, e julgando pelos registros 
de tentativas de destruir tais escritos, eles ainda estavam facilmente dispo
níveis após essa condenação. Do seu exílio no continente, William Tyndale 
(ca. 1494-1536) traduziu o Novo Testamento para o inglês, e o contrabandeou 
de volta a sua terra natal. Ele foi estrangulado como um herege na Holanda. 
Outros defensores iniciais da Reforma dentro da perspectiva Protestantes 
foram João Frith, Roberto Barnes e George Joye.^

Mas todos estes esforços provavelmente teriam sido inúteis, se Henrique 
VIII não tivesse sido forçado por circunstâncias políticas a romper cora 
Roma. O rompimento veio pelo pedido de que seu casamento com Catarina 
da Aragão fosse anulado. Henrique sempre tivera dúvidas sobre a validade 
do seu casamento, porque Catarania era a viúva de Artur, o seu irmão mais 
velho. Quando Artur morreu, Ferdinando da Espanha insistiu que Catarina

 ̂Vol. 2 desta História, pp.314-320.
 ̂W. A. Clebsch, England's Earliest Protestants: 1520-1535 (New Haven; Yale University Press. 
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retornasse a sua terra natal com seu dote. Como Henrique VIII não podia 
permitir nem a perda do dote de Catarina nem da boa vontade da Espanha, 
ele propôs que Catarina se casasse com seu filho mais novo Henrique, que 
era agora o herdeiro do trono. Houve grande dúvida se este casamento era 
permissível, mas finalmente os dois reis prevaleceram sobre o papa para 
que este concedesse uma licença. Apesar disto, Henrique sempre esteve 
desassossegado quanto à validade do seu casamento com Catarina. Suas 
dúvidas foram aparentemente confirmadas quando todos os seus filhos 
morreram na infância, com exceção de Maria. A própria sucessão ao trono 
foi comprometida -  e a Inglaterra havia recentemente saído de um longo 
período de conflito civil precisamente sobre a questão da sucessão. Esta foi 
a razão por quê Henrique pediu que seu casamento fosse anulado. Não há 
duvida de que ele foi infiel a sua esposa. Mas por esta razão, ele não preci
sava ter se separado dela. O problema era que ele precisava assegurar a 
sucessão ao trono, tendo um filho legítimo. Por algum tempo, a proposta foi 
que seu filho bastardo, o Duque de Richmond, fosse declarado como legíti
mo. Mas isto não foi possível e o cardeal Campeggio até sugeriu que o 
Duque de Richmond se casasse com sua meia-irmã Maria. Finalmente, 
Henrique pediu ao Papa que o seu casamento fosse anulado. Isto o Papa 
dificilmente poderia conceder, porque Catarina era a tia de Carlos V, e Carlos 
praticamente controlava Roma.

Henrique apelou para as principais universidades européias -  tanto pro
testantes quanto católicas -  e o veredicto das mesmas foi que o papa não 
tinha a autoridade para conceder uma licença contra os mandamentos da 
Escritura, e que, portanto, o casamento de Henrique com a viúva de seu 
irmão nunca fora legítimo. Entretanto, as universidades podiam emitir uma 
opinião, mas a efetiva declaração de anulação teria que vir do Papa. O papa 
sugeriu que Henrique tomasse uma segunda esposa em sigilo -  a mesma 
sugestão que Lutero deu a Filipe de Hesse em circunstâncias similares. 
Henrique então resolveu tomar controle da situação. Numa série de medi
das, ele progressivamente assumiu o controle da igreja. Ele restabeleceu 
leis antigas proibindo apelos a Roma, e cortou os fundos enviados ao Papa. 
Quando a diocese de Canterbury se tornou vaga, Henrique apontou Tomas 
Cranmer (1489-1556) para ela. Cranmer era um reformador moderado que 
linha sido influenciado por Lutero. Mas a razão para a escolha de Henrique 
foi que Cranmer sentiu que o julgamento das universidades com respeito ao 
casamento de Henrique era suficiente para anulá-lo. Naquele ponto, Henrique 
já havia tomado uma decisão e se casado secretamente com Anne Boleyn,



porque ela já estava grávida e Henrique queria tornar seu filho legítimo. 
Ironicamente, o recém-nascido foi uma outra menina, que mais tarde reina
ria como rainha Elizabete. O papa ordenou que Henrique se separasse de 
Ana e restabelecesse seu casamento com Catarina dentro de dez dias, sob 
pena de ser excomungado. Henrique, então, tomou uma posição ousada, e numa 
série de atos do Parlamento, em 1534, o rei foi declarado o cabeça supremo da 
igreja em seus domínios, seu casamento com Catarina foi declarado nulo, 
Anne foi aceita como rainha da Inglaterra e sua filha Elizabete foi feita herdeira 
legítima do trono, a não ser que Henrique tivesse um filho homem.

Henrique não estava interessado em mudar as práticas e doutrinas da 
recém-constituída igreja da Inglaterra. Pelo contrário, ele sentia que a rejei
ção da autoridade do papa não lhe causaria muitas dificuldades com os seus 
súditos, conquanto a vida das paróquias permanecesse substancialmente a 
mesma. Mas houve outros fatores em jogo que o levaram a uma direção 
oposta. Ele queria que os teólogos protestantes na Alemanha declarassem 
que ele havia agido corretamente em abandonar Catarina. Eles disseram 
que o casamento nunca deveria ter ocorrido, mas que uma vez casado, 
Henrique não tinha direito de abandoná-la. Com esperança de atraí-los, 
Henrique começou negociações em prol de uma aliança religiosa e política 
que ele não tinha intenção de assinar. Isto, em contrapartida, o forçou a 
parecer menos rígido contra os protestantes na Inglaterra do que ele gosta
ria de ter sido. Usando estas circunstâncias, Cranmer pressionou por refor
mas. O resultado foi que algumas mudanças secundárias foram feitas na 
vida da igreja, mas sua teologia e prática estavam. longe de ser protestantes.

Os Dez Artigos de 1536 afirmaram a autoridade da Bíblia, dos credos 
antigos e dos quatro primeiros concílios ecumênicos -  assim implicita
mente negando a autoridade da tradição posterior. Três sacramentos são 
mencionados: batismo, eucaristia e penitência. Na eucaristia. Cristo está 
real e fisicamente presente. Salvação é pela fé e boas obras. Imagens, ora
ções pelos mortos, purgatório, vestimentas clericais, a invocação dos san
tos e outras práticas tradicionais similares foram mantidas, e era proibido 
negá-las. Um pouco mais tarde, principalmente por meio da influência de 
Cranmer, sacerdotes paroquiais receberam ordem de colocar uma grande 
bíblia inglesa em um local conveniente na igreja, onde os leigos pudessem 
lê-la. Uma outra mudança significativa que Cranmer alcançou durante o 
reinado de Henrique foi o cantar da litania em inglês. Embora houvesse 
oposição significativa a isto entre os leigos, o novo costume logo começou 
a ganhar adeptos.



Talvez o passo mais importante que Henrique deu em assuntos religio
sos após o Ato de Supremacia foi a dissolução de monastérios. Isto foi feito 
por meio de uma série de medidas, dirigidas primariamente às casas meno
res e, mais tarde, a todo o movimento monástico. As razões de Henrique 
para fazer isso parecem ter sido seu desejo de possuir os tesouros que al
guns monastérios haviam adquirido ao longo dos séculos, e o fato que casas 
monásticas eram um foco de resistência à sua proclamação de independên
cia de Roma. Aqueles que se opuseram às suas medidas foram esmagados; 
alguns foram até mesmo mortos. Assim, Henrique se tomou senhor de uma 
vasta quantidade de riqueza com que saciar seus seguidores. Estes, em 
contrapartida, tornaram-se leais defensores da igreja independente, porque 
sua própria riqueza dependia dela.

Por volta de 1539, Henrique sentiu que ele não necessitava mais do su
porte dos protestantes do continente e ele, portanto, prosseguiu dando à sua 
igreja o sabor fortemente ortodoxo que ele preferia, e que ele esperava que 
prevenisse as divisões que estavam ocorrendo entre os protestantes. Isto foi 
feito nos Seis Artigos, aprovados pelo Parlamento contra o protesto de 
Cranmer, mas sob a direção do Rei. Neles foi declarado que rejeitar a 
transubstanciação ou defender a comunhão dos dois tipos era heresia, puní
vel com morte e confisco de propriedade. O mesmo foi dito do celibato 
clerical e sacerdotes que haviam se casado deveriam agora abandonar suas 
esposas. Para mostrar que ele não estava cedendo nem ao Papa nem aos 
protestantes, Henrique assegurou que um grupo simbólico de católicos e 
luteranos fosse executado por suas idéias.

Esta era a situação quando Henrique mon'eu em 1547, deixando o seu 
trono para o seu único herdeiro masculino, Eduardo VI, o filho de sua ter
ceira esposa. Eduardo era uma criança enferma de nove anos cujo reinado 
duraria pouco mais de seis anos. Durante aquele tempo, o reino foi gover
nado primeiro pelo Duque de Somerset e depois pelo Duque de Northum
berland. Ambos os regentes -  embora provavelmente por razões diferentes -  
deram apoio à causa da Reforma conforme a perspectiva protestante. 
Cranmer ganhou grande ascendência neste período e usou sua influência 
para mover a igreja inglesa na direção do Protestantismo. As muitas medidas 
tomadas durante o novo regime incluíram a leitura da bíblia em inglês durante 
o culto, a publicação de Doze Homilias -  três delas de Cranmer -  para 
garantir que a pregação por todo o país se adequasse à doutrina correta, a 
abolição dos Seis Artigos, a ordem que a ceia deveria ser administrada aos 
leigos em ambas as formas, permissão ao clérigo de casar e várias outras.



Mas a conquista mais significativa do reinado de Eduardo VI, no campo 
religioso, foi a composição e publicação do Livro Comum de Oração. 
Este foi preparado por vários teólogos, sob a liderança de Cranmer. Sua 
primeira edição, introduzida nas igrejas em 1549, era vagamente conser
vadora, exceto pelo fato que toda a liturgia estava agora em inglês. A 
segunda edição, publicada em 1552, era muito mais radical. O próprio 
C ranm er v iera então a negar tanto a transubstanciação  quanto a 
consubstanciação e aderira a perspectivas similares às de Calvino. Como 
esta era precisamente a época em que Carlos V havia derrotado os protes
tantes na Alemanha, muitos protestantes alemães encontraram refúgio na 
Inglaterra -  notavelmente Martin Bucer, o reformador de Estrasburgo -  e 
isto aumentou ainda mais a influência de idéias protestantes. Vários in
gleses que haviam sido exilados no continente agora retornavam, trazen
do com eles idéias que eram mais próximas a Zuínglio do que a Lutero. 
Estes líderes, como João Hooper {ca. 1495-1555) e Nícolas Ridley {ca. 1503
1555), tiveram uma crescente influência na forma que o movimento refor
mado estava tomando. Como resultado, o Livro Comum de Oração, de 1552, 
é claramente protestante em sua inspiração. Pode ser observado que a co
munhão não é mais considerada um sacrifício pelo fato de que este hvro 
não fala mais de um “altar”, mas de uma “mesa”. As ambigíiidades perma
neceram, porque todos os líderes da Reforma estavam conscientes de que a 
Inglaterra não estava preparada para uraa mudança radical; mas enquanto 
que nos antigos documentos ambíguos da igreja da Inglaterra a interpreta
ção mais óbvia fora nas linhas do Catolicismo tradicional, agora este se
gundo Livro Comum de Oração, embora ainda ambiguo, pareceu direcionar- 
se a um entendimento protestante da comunhão -  e até zuingliano. Os prin
cipais líderes do movimento reformador durante esta época foram ~ além 
de Tomas Cranmer -  Nícolas Ridley, João Hooper e Hugo Latimer {ca. 
1485-1555).

A morte do Rei Eduardo, em 1553, mudou a situação radicalmente. 
Embora passos tivessem sido tomados para prevenir precisamente tal ocorrên
cia, Maria o sucedeu no trono. Imediatamente, ela fez com que o Parlamen
to declarasse que o casamento de sua mãe com Henrique VIII fora válido, e 
que todas as leis religiosas de Eduardo VI fossem, por conseguinte, anula
das. Após uma série de complicadas negociações, as relações com Roma 
foram restauradas. Seu casamento com Felipe da Espanha reforçou a mãe 
católica. Então, seguiu-se uma longa lista de mártires, que fez com que ela 
merecesse o nome de “Maria, a Sanguinária” . Cranmer, então um homem



idoso, foi forçado a assinar uma retratação. Quando ele foi levado à pira, 
ele submeteu sua mão direita a ser queimada primeiro, a qual havia assina
do a “retratação”. Tal ato fez dele um herói popular. Outros eram aclama
dos enquanto marchavam para a morte. Quando Maria começou a retornar 
à igreja algumas das suas antigas possessões monásticas, a oposição ao seu 
governo escalou a novos níveis. Num ponto, entretanto, ela susteve sua mão; 
ela não deu atenção às repetidas admoestações do seu sogro, Carlos V, para 
que sua meia-irmã Elizabete fosse executada.

Assim, quando Maria morreu em 1558, depois de haver reinado por cin
co anos e alguns meses, ela foi sucedida por Elizabete. A nova rainha pro
cedeu cuidadosa mas firmemente na direção de uma igreja nacional, que 
pudesse abraçar o maior número possível dentre seus súditos. Ela permitiu 
alguma liberdade de expressão, mas insistiu na uniformidade da adoração, 
restaurando o Livro Comum de Oração -  a segunda edição com algumas 
revisões posteriores. Quando os bispos apontados por Maria se recusaram a 
aceitar a supremacia de Elizabete sobre a igreja, eles foram depostos e subs
tituídos pelos bispos exilados na época de Eduardo VI ou por novos bispos. 
Embora em geral ela tenha evitado um derramamento de sangue, ela soube 
como ser firme quando a ocasião requereu uma ação resoluta. Das suas 
várias execuções -  aproximadamente tantas quantas as da sua meia-irmã 
Maria, embora durante um reinado quase dez vezes mais longo -  a mais 
famosa foi a de Maria Stuart, rainha dos escoceses, que se refugiara na 
Inglaterra quando o Presbiterianismo -  sob a liderança de João Knox -  e 
sua própria política sem sabedoria, haviam lhe custado o trono. Quando 
Elizabete soube de intrigas para substituí-la por sua prima Maria, e para 
restaurar o Catolicismo Romano na Inglaterra, ela relutantemente ordenou 
a execução de Maria.

O que deu forma definitiva ao Anglicanismo durante o reino de Elizabete 
foi a promulgação dos Trinta e Nove Artigos da Religião. Este era basica
mente uma revisão dos Quarenta e dois Artigos de Eduardo VI, que haviam 
sido esboçados por Cranmer na esperança de que eles alcançassem um meio 
termo entre o Luteranismo e o Calvinismo, enquanto excluindo o Catolicis
mo Romano e o Anabatismo. Em 1563, a Convocação reviveu e revisou os 
artigos de Eduardo VI e, após uma série de atrasos relacionados em sua 
maioria com conveniência política, seu forma final foi estabelecida e pro
mulgada em 1571. Como estes artigos são a cristalização da teologia dos 
reformadores ingleses, nós discutiremos seu conteúdo enquanto expomos 
esta teologia.



Como em toda a Europa, a base da Reforma na Inglaterra foi a autorida
de das Escrituras. Na própria Inglaterra, a tradição de Wicliff e dos Lollards 
foi uma influência significativa nesta direção. O trabalho de tradução da 
Bíblia de Tyndale baseou-se nesse princípio, que era a principal vínculo 
conectando-o com a Reforma Continental -  de fato, sua tendência ao 
legalismo era bem diferente do cerne da teologia de Lutero.“̂ Em sua obra 
Prefácio à Bíblia, em 1540, Cranmer escreveu:

Se é necessário aprender algum a coisa, devemos aprendê-la nas 
Escrituras Sagradas. Se a falsidade deve ser reprovada, nela podemos 
buscar os meios. Se alguma coisa deve ser corrigida e reparada, se há 
necessidade de qualquer exortação ou consolo, podemos muito bem 
aprender com as Escrituras. Estejam nas Escrituras os fartos pastagens 
da alma; nela não há carne venenosa, não há coisa impura; elas são o 
próprio alimento deleitoso e puro. Aquele que é ignorante encontrará 
aqui 0 que deve aprender. Aquele que é um pecador perverso nelas 
encontrará sua condenação, para fazê-lo tremer de medo. Aquele que 
trabalha para servir a Deus, nelas encontrará sua glória e as promessas 
de vida eterna, exortando-o a trabalhar com maior diligência.^

João Jewel (1522-1571), um dos principais teólogos do período de 
Elizabete, escreveu a obra Apologia da Igreja da Inglaterra, em que ele 
tentou mostrar que tanto as Escrituras quanto a antiga tradição da igreja dão 
suporte aos pontos de vista da igreja anglicana. Ele, então, se referiu fre
qüentemente ã tradição e aos primeiros escritores cristãos. Mas com respei
to ã questão de onde a autoridade final se encontra, é claro que tal autorida
de pertence somente a Escritura.

Por que, se nós somos heréticos, e eles (como de bom grado são 
chamados) são católicos, porque eles não fazem sempre como vêem 
nos pais, o que homens católicos sempre têm feito? Por que eles não 
nos convencem  e dominam através das divinas Escrituras? Por que 
eles não nos chamam para sermos provados por e le s? ... Se nós somos 
heréticos, referindo-se a todas as nossas controvérsias sobre as Santas 
Escrituras e nos reportando às mesmas palavras que nós sabemos foram 
seladas pelo próprio Deus, e em  comparação com elas minimizamos
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todas as outras coisas... como isso é adequado para chamá-los, que 
temem 0 julgam ento das Santas Escrituras, que dizer, o julgam ento do 
próprio Deus, e preferir acima dele seus próprios sonl.js e invenções 
tolas e frias?*

Este sentimento que o que eles estavam fazendo e ensinando achava sua 
• fonte nas Escrituras foi um dos pilares da Reforma Anglicana. Esta foi a 
razão por quê Tyndale e Cranmer -  de acordo com a tradição de Wicliff -  
fizeram todo esforço possível para ver a Bíblia, no vernáculo, disponível a 
todos na Inglaterra.^ Isto pode ser visto nos Trinta e Nove Artigos, dos quais 
o sexto diz: “A Santa Escritura contém todas as coisas necessárias para a 
salvação: de forma que qualquer coisa que não seja lida ali, nem possa ser 
provada por ela, não deve ser requerida de qualquer homem, que devesse 
ser crido como um artigo da Fé, ou ser considerado requisito ou necessário 
para salvação”.

Semelhantemente, a razão por quê os credos Niceno, de Atanásio, e dos 
Apóstolos devem ser recebidos como autoritativos e que “eles podem ser 
provados pela maioria das certas garantias da Santa Escritura” (artigo 8). E, 
embora a igreja tenha o direito de estabelecer práticas litiirgicas e até de 
resolver controvérsias posteriores da fé, “ainda assim não é legal que a igre
ja ordene qualquer coisa contrária à Palavra escrita de Deus, nem pode ela 
expor uma parte da Escritura, que seja repugnante a uma outra. De forma 
que, embora a igreja seja uma testemunha e protetora da Sagrada Escritura, 
ainda assim como ela não deve decretar algo contra a Escritura, além disso 
não deve impor algo a ser crido como necessário para a salvação” (artigo 20).

Isto significa que as igrejas apostólicas -  Jerusalém, Alexandria, Antio- 
quia e Roma podem errar e de fato erraram (artigo 19); e o mesmo é verda
de a respeito dos concílios gerais (artigo 21).

Por outro lado, os reformadores ingleses -  ou pelo menos a maioria de
les -  sentiram que havia um valor positivo na tradição e que, apesar da 
igreja tradicional haver cometido iniimeros erros, suas ordens e práticas 
devem ser retidas, exceto naqueles casos em que elas conflitavam com a 
autoridade da Escritura. Isto permitiu que a Reforma inglesa prosseguisse, 
inicialmente, com menos distúrbios do que a Reforma continental. O Livro
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Comum de Oração, por exemplo, incluiu algumas mudanças radicais. Ele 
instituiu a celebração de cerimônias santas no vernáculo. Onde questões de 
doutrina estavam envolvidas, ele mudou as palavras das cerimoniais tradi
cionais. Mas reteve tanto quanto possível do culto tradicional. O mesmo foi 
feito com a estrutura da igreja. Portanto, os leigos foram capazes de cami
nhar para as novas condições sem distúrbios desnecessários. Esta política 
foi devida, em parte, ao alvo de Elizabete de alcançar um acordo que a 
maioria dos seus súditos pudesse aceitar. Mas também se deveu à atitude da 
maioria dos reformadores anglicanos, que sentiram que assuntos de liturgia 
e ordem da igreja eram adiaforistas, e que, sendo este o caso, não havia 
necessidade de insistir em mudar cada detalhe da hturgia de forma que esta 
estivesse de acordo com as práticas das Escrituras. Jewel estava expressan
do os sentimentos da igreja da Inglaterra quando ele escreveu:

Entrementes, mantemo-nos calmos e estimamos, não somente aquelas 
cerim ônias que estamos certos de que nos foram entregues pelos 
apóstolos, mas algum as outras tam bém , além  daquelas que nós 
pensamos poderiam  ser suportadas sem ferir a igreja de D eus...; mas, 
como todas aquelas coisas que vimos eram muito supersticiosas, ou 
inúteis, ou perniciosas, ou zombarias, ou contrárias às Escrituras 
Sagradas, ou ainda inconvenientes para pessoas sóbrias e d iscretas... 
estas, eu digo, nós refutamos completamente sem nenhuma exceção, 
porque não mais teríamos a adoração correta de Deus profanada com 
tal insensatez.*

Nisto ele estava seguindo a liderança de Cranmer, que ensinara que ceri
mônias -  mesmo aquelas encontradas no Novo Testamento -  não são ne
cessariamente obrigatórias à igreja de todos os tempos. Ao estender ao Novo 
Testamento a distinção tradicional -  normalmente aplicada somente ao 
Antigo -  entre mandamentos morais e cerimoniais, Cranmer foi capaz de 
dizer que as prescrições litúrgicas particulares de Paulo, ou as decisões do 
concílio de Jerusalém, tinham somente uma autoridade passageira e não 
devem ser requeridas de todos nos tempos modernos.'^

Isto encontrou expressão no trigésimo quarto dos Trinta e Nove Artigos, 
que trata com “As Tradições da igreja”:
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Não é necessário que Tradições e Cerimônias sejam as mesmas ou 
totalm ente semelhantes em todos os lugares; porque em todos os 
tempos elas têm sido diversas, e podem ser mudadas de acordo com  a 
diversidade de países, tempos, e costumes dos homens, de modo que 
nada seja ordenado contra a Palavra de Deus. Quem quer que, através 
de seu próprio ju lgam ento , desejosa e intencionalm ente, quebra 
abertam ente as tradições e cerim ônias da Igreja, que não sejam  
repugnantes à Palavra de Deus, e sejam ordenadas e aprovadas pela 
autoridade comum, deve de ser censurado publicamente, (para que 
outros temam agir semelhantemente), como aquele que ofende a ordem 
comum da Igreja, e causa dano à autoridade do M agistrado, e fere a 
consciência dos irmãos mais fracos.

Cada Igreja particular ou nacional tem autoridade para ordenar, mudar 
e abolir cerim ônias ou rituais da Igreja ordenados som ente pela 
autoridade do homem, de modo que todas as coisas sejam feitas para 
a edificação.

Nesse ponto, entretanto, este artigo foi além dos ensinos de Cranmer. O 
que é afirmado aqui é que, porque práticas litiírgicas particulares não são 
ordenadas nem proibidas na Escritura, a autoridade para estabelecê-las per
tence à igreja, e que nenhum indivíduo tem o direito de mudá-las. Assim, 
embora a prática litúrgica seja considerada como um assunto em que a Es
critura oferece grande liberdade de ação, esta liberdade é limitada às auto
ridades eclesiásticas -  e, na prática, às autoridades civis. Isto foi importante 
para a política de Elizabete de criar uma igreja nacional com tão pouca 
discordância quanto possível, porque a uniformidade na adoração estava 
determinada a criar um grau de uniformidade em crença, e experiências no 
continente mostraram que se fosse permitida total liberdade, brevemente 
haveria uma proliferação de seitas. Isto era algo que Elizabete não toleraria, 
porque era contrário aos seus planos de engrandecimento da Inglaterra. Mas 
sua solução para o problema de divisões dentro das igrejas da Reforma, como 
visto neste artigo, foi tal que muitos de seus súditos não poderiam aceitar. 
Isto foi especialmente verdade daqueles que haviam sido influenciados pela 
teologia reformada de Zuínglio e Calvino, e que, portanto, criam que as 
tradições litúrgicas da igreja medieval eram em si mesmas perversões da 
simplicidade escriturística e deviam ser abolidas. Assim, nasceu o movi
mento puritano, o qual no século seguinte estremeceria a Inglaterra ate às 
suas bases.

Justificação pela fé foi o outro grande pilar da Reforma Protestante. Tam
bém foi uma característica constante na teologia dos reformadores ingle



ses. Em seu prólogo ao livro de Romanos, Tyndale afirma que “a suma e a 
total causa desta epístola é provar que um homem somente é justificado 
pela fé” .'“ João Frith também sentiu que este era o cerne do evangelho, 
embora ele sustentasse que era mais exato dizer, não que Deus imputa a 
justiça ao crente, mas que Deus decide não imputar o pecado." Num estilo 
similar, Cranmer escreveu que “nossa fé vem livremente pela mera miseri
córdia de Deus... sem nenhum mérito ou merecimento nosso”.’- Embora os 
Seis Artigos de Henrique VIII tentassem suzavizar os reformadores assegu
rando que a justificação ocorreu por meio da fé e das obras, os reformado
res viram claramente que isto era equivalente a uma negação da doutrina da 
justificação pela fé, e se opuseram a qualquer entendimento como este dessa 
doutrina. Da mesma forma, o décimo primeiro dos Trinta e Nove Artigos 
declara que “nós somos contados como justos diante de Deus, apenas pelo 
mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela fé, e não por nossas 
próprias obras ou merecimentos”. Então, o artigo 12 reafirma o valor das 
boas obras, embora em um sentido estritamente Protestante. “Ainda que 
Boas Obras, que são frutos da Fé, e decorrem da Justificação, não possam 
retirar nossos pecados, e suportar a severidade do julgamento de Deus; ainda 
assim elas são agradáveis e aceitáveis a Deus em Cristo, e necessariamente 
emanam da Fé verdadeira e viva; de tal forma que, por elas uma Fé viva possa 
ser evidentemente conhecida como uma árvore discernida pelos frutos.”

Obras feitas antes da justificação “não são agradáveis a Deus, uma vez que 
elas não emanam da fé em Jesus Cristo, nem tomam o homem adequado para 
receber a graça” (artigo 13). Semelhantemente, a noção de obras de superer- 
rogação “não pode ser ensinada sem arrogância e impiedade” (artigo 14).

Como no caso da Reforma Continental, a afirmação da justificação pela 
fé estava intimamente conectada com a rejeição do sistema penitencial da 
igreja, pois os dois eram mutuamente contraditórios. Isto incluía a rejeição 
do purgatório, para o qual não havia lugar, uma vez que estava decidido que 
o destino eterno de alguém relacionava-se não com o ter feito mais ou me
nos obras ou com ter cometido mais ou menos pecados, mas com um pre
sente inteiramente gratuito de Deus. Em ura dos seus ardentes sermões. 
Latimer podia listar todas as várias indulgências, e então referir-se se a elas

Citado cm Huglies, Theology o f the English Reformers, p.48. 
" Clebsch, England's Earliest Protestants, p. 134.

Citado em Hughes, Theology o f the English Reformers, p.54.



como “aquele nosso antigo e velho purgatório saqueador” '̂  e “o abuso des
te monstro purgatório”.D é c a d a s  mais tarde, Jewel insistiu: “E, por causa 
da sua jactância, eles estão acostumados a fazer seu próprio purgatório, 
embora nós saibamos que não é uma coisa surgida dentre eles ultimamente, 
ainda não é melhor do que uma estupidez e um velho conselho de espo
sa”.'^ Finalmente, o Artigo 22 rejeita, juntamente com o purgatório, indul
gências e um niimero de outras práticas catóhco-romanas. “A doutrina de 
Roma a respeito do Purgatório, Perdões, Louvor e Adoração, bem como das 
Imagens e das Relíquias, e também invocação dos Santos, é uma coisa tola, 
inventada vaiodosamente, e sem autorização da Escritura, mas ao contrá
rio, repugnante à Palavra de Deus.”

Nós já  mostramos como os Trinta e Nove Artigos concederam à igreja 
nacional o direito de tomar todas as decisões a respeito da liturgia, ordem 
da igreja, e outras matérias tais que não são nem ordenadas nem proibidas 
pela Escritura. Mas nós devemos agora tentar discernir algo da Eclesiologia 
dos reformadores ingleses.

Os reformadores ingleses se referiram freqüentemente à distinção tradi
cional entre a igreja visível e invisível. Comumente, entretanto, esta distin
ção foi usada não para depreciar a igreja visível,*® mas para explicar como 
ela pode reivindicar ser a assembléia dos redimidos e, ainda assim, ser tão 
cheia de pecado e pecadores. Neste sentido, Ridely se refere à noção de 
Agostinho de uma “igreja misturada” em que o trigo e o joio não podem ser 
separados um do outro. Nesta igreja misturada visível, a igreja invisível dos 
verdadeiros crentes existe, embora no presente esteja misturada com mui
tos que não estão entre os redimidos. Por esta razão a igreja visível pode 
errar -  e tem de fato errado.*^ Mas por outro lado, esta é a línica forma que 
a igreja invisível assume na terra, e, portanto, ninguém está autorizado a

A. G. Chester, org.. Selected Sermons o f Hugh Latimer (Charlottesville: The University Press of 
Virginia, 1968), p .l9 .

'■* Ibid., p.20.
Jewel, Uma Apologia, p.36.
A exceção mais notável é a de John Foxe, To the True and Faithful Congregation o f Christ's 

Universal Church {LCC, 26:77-78): “Quem, contemplando a Igreja de Roma tão visível e gloriosa 
aos olhos do raundo, tão brilhante em exterior beleza, sustentar tal refiigio, carregar tal sucessão e 
multidão, e se posicionar em tão alta autoridade, supôs ser a mesma a línica verdadeira mãe católica. A 
outra, porque não era tão visivelmente conhecida no mundo, eles pensaram, portanto, que não poderia 
ser a verdadeira Igreja de Cristo. No que, eles estavam muito enganados” .

Hughes, Theology o f the English Reformers, pp.228,229.



simplesmente se retirar da igreja misturada com o objetivo de pertencer a 
uma comunidade supostamente invisível sem forma terrena. Como a deci
são de Elizabete se tornou uma realidade, a ênfase moveu-se da distinção, 
rumo a uma afirmação que a igreja da Inglaterra era, de fato, a igreja de 
Cristo na Inglaterra. Que isto não correspondia exatamente com a igreja 
invisível também é verdade; mas a igreja visível, apesar do seu estado “mis
turado”, é a casa espiritual dos crentes. A igreja da Inglaterra é a própria 
expressão desta igreja visível neste reino particular, embora ela não reivin
dique ser a totalidade universal do corpo de Cristo.

Nós cremos que existe uma igreja de Deus, e que a mesma não está 
limitada (como na época passada dentre os judeus) em alguma esquina 
ou reino, mas que é católica, universal e dispersa através de todo o 
mundo. De modo que não há agora nenhuma nação que possa queixar- 
se verdadeiramente de que ela seja excluída e não possa ser da igreja e 
povo de Deus. E que esta igreja é o reino, o corpo, e a esposa de 
Cristo; e que apenas Cristo é o príncipe deste reino; que apenas Cristo 
é a cabeça deste corpo; e que apenas Cristo é o noivo desta esposa.'*

Neste ponto, os Trinta e Nove Artigos mostram a influência da teologia 
reformada, e especialmente de Calvino, que se tornara forte durante o reino 
de Eduardo VI, e crescera quando muitos reformadores ingleses, que foram 
forçados por Maria Tudor a se refugiarem no continente, retornaram para 
sua terra natal durante o reinado de Elizabete. Como no caso de Calvino, as 
duas marcas identificadoras da igreja verdadeira tornaram-se a pregação da 
Palavra e a administração dos sacramentos. A primeira metade do artigo 19 
diz: “A igreja visível de Cristo é uma congregação dos homens fiéis, na 
qual a pura Palavra de Deus é pregada, e os Sacramentos são devidamente 
administrados de acordo com a ordenança de Cristo em todas aquelas coi
sas que necessariamente são requisitos para os mesmos”.

Nesta época, a influência calvinista é também claramente discernível na 
doutrina dos sacramentos. Em seus primeiros anos como reformador, 
Cranmer sustentou a doutrina da presença física do corpo de Cristo no altar 
do sacrifício. Mais tarde, ele chegou à conclusão que o sacrifício de Cristo 
não é repetido na comunhão, e ordens foram enviadas para que os altares 
fossem substituídos por m e sa s .E m  1550, ele escreveu uma série de com-

Jcw ol Uma Apologia, p.24.
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parações entre seus pontos de vista e aqueles da igreja romana -  que ele 
tomou em caricaturas com o objetivo de fazê-las parecerem da pior manei
ra possível. Nestas comparações, suas inclinações calvinistas são eviden
tes. Embora estas comparações sejam muito extensas para serem citadas na 
totalidade, uma seleção delas é suficiente para mostrar sua direção geral.

Pois eles ensinam que Cristo está no pão e no vinho: mas nós dizemos, 
de acordo com a verdade, que ele está naqueles que comem e bebem 
o pão e o vinho dignamente.

Eles dizem que Cristo é recebido na boca e vai para o interior com o 
pão e o vinho: nós dizemos que ele é recebido no coração e interiorizado 
pela fé.

Eles dizem que todo homem, bons e maus, come do corpo de Cristo: 
nós dizemos que ambos comem do pão sacramental e bebem do vinho, 
mas ninguém come o corpo de Cristo e bebe o seu sangue, mas somente 
aqueles que são membros vivos do seu corpo.

Eles dizem que Cristo está corporalmente em muitos lugares ao 
mesmo tempo, afirmando que seu corpo está corporal e realmente 
presente em tantos lugares quanto hajam hóstias consagradas: nós 
dizemos, que como o filho está sempre corporalmente no céu, e não 
em outro lugar... semelhantemente, nosso Salvador Cristo está no céu 
física e corporalm ente, sentado à mão direta do seu Pai, em bora 
espiritualm ente ele tenha prometido estar presente conosco na terra 
até o fim do mundo.

É claro que, ao rejeitar a doutrina católico-romana neste ponto, Cranmer 
também rejeitou os pontos de vista de Lutero e adotou a posição de Calvino. 
O sacramento não é meramente um símbolo do que acontece no coração, 
mas também não é o comer físico do corpo de Cristo. Isto deve ser assim, 
porque o corpo de Cristo está no céu e, portanto, nossa participação nele 
pode ser somente espiritual. Apenas os crentes são verdadeiros participan
tes do corpo e sangue de Cristo, pois os descrentes não comem e bebem 
nada mais do que pão e vinho -  e condenação sobre si mesmos, pela profa
nação da Mesa do Senhor. Estes pontos de vista estão refletidos nos Trinta 
e Nove Artigos, dos quais o artigo 28 diz que “o Corpo de Cristo é dado, 
tomado e comido na Ceia, apenas de uma forma celestial e espiritual”. O 
próximo artigo diz sobre o perverso que “de modo algum, eles são partici-

'Ih id ., pp.124-126.



pantes de Cristo”, embora “para a sua condenação [eles] comam e bebam o 
símbolo ou o Sacramento de tão algo tão elevado”.

Esta distinta influência calvinista se provaria significativa para a histó
ria do Cristianismo na Inglaterra durante o século 17, pois os eventos que 
então aconteceram foram em parte devidos a conflitos inevitáveis entre o 
Calvinismo moderado da igreja estabelecida e os pontos de vista mais radi
cais daqueles que sentiram que a Reforma Calvinista fora traída pelo acor
do de Elizabete.

A teoria de ministério e a prática efetiva do acordo de Elizabete proveram 
um exemplo deste conflito. Em sua controvérsia com o Catolicismo Roma
no, os reformadores ingleses geralmente argumentaram contra a sucessão 
apostólica como critério de autoridade apostólica. Em 1550, João Hooper 
escreveu: “Quanto aos ministros da igreja, eu creio que a igreja não está 
limitada a este tipo de pessoa ou qualquer sucessão ordinária dos bispos, 
cardeais, ou outros semelhantes, mas limitada somente à Palavra de Deus”.“‘ 
Semelhantemente, mesmo após o acordo de Elizabete, Jewel respondeu aos 
argumentos católicos: “Sucessão, você diz, é a principal forma para qual
quer homem cristão evitar o anticristo. Eu concordo, se você quer dizer 
sucessão de doutrina!”’  ̂Mas esta linha de argumento, que serviu para refu
tar as reivindicações em favor da autoridade da parte da igreja romana, 
seria subversivo à disciplina se aplicada indiscriminadamente na Inglaterra. 
A noção de uma igreja estatal seria impraticável se essa igreja não contro
lasse de algum modo o rito da ordenação, pelo qual alguns se tornam seus 
líderes. Por esta razão, Jewel, o mesmo que argumentou que a autoridade 
vem pela sucessão de doutrina, disse que “nenhum homem tem poder de 
forçar sua própria presença no Ministério Santo conforme seu próprio pra
zer e inclinação”. S e  a igreja da Inglaterra não reservasse de alguma for
ma para si mesma o direito exclusivo de ordenar ministros e regular a ado
ração, Elizabete e seus conselheiros temiam que o caos anabatista engolfaria 
o reino. Portanto, o ardgo 36 dos Trinta e Nove Artigos endossou o ritual de 
Eduardo VI, afirmando que ele “contém todas as coisas necessárias para tal 
Consagração e Ordenação: também não contém nada que, em si mesmo, 
seja supersticioso ou ímpio”. Aqueles ordenados de acordo com os ritos e

Citado por Hugties, Theology o f the English Reformers, p .179. 
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regulamentos desse livro foram declarados como sendo “consagrados e or
denados correta, ordenada e legalmente”.

O melhor expoente da teologia por trás do acordo de Elizabete é Richard 
Hooker (1554-1600), cujos oito livros chamados Das Leis do Sistema Ecle
siástico tentaram prover um fundamento para este acordo. Como apenas os 
primeiros cinco livros foram pubUcados durante sua vida, há algum questiona
mento quanto a se o texto dos outros livros foi alterado para se adequar a 
controvérsias posteriores. De qualquer forma, na há dúvida de que Hooker 
viu o “Estado Eclesiástico” como coexistindo com o “Estado Civil”. A igreja 
e o Estado são o mesmo, compostos pelas mesmas pessoas e distinguíveis 
apenas porque seus papéis são diferentes. Para o governo da igreja, devem 
ser empregados três critérios: Escritura, Tradição e Razão. Naquelas maté
rias sobre as quais a Bíblia fala claramente, ela é autoridade final e não 
deve ser questionada. Mas existem muitas questões -  incluindo a forma de 
governo da igreja -  sobre as quais não há claro ensino escriturístico. Aque
las coisas que a tradição apóia, e que não são contraditas pela Bíblia, deve
riam ser mantidas desde que não sejam contrárias à razão. Mas mesmo nes
tas coisas, ainda que a tradição ofereça linhas gerais, elas não são absolutas. 
Assim, na questão muito controvertida do episcopado, embora Hooker fosse 
seu defensor ardente, ele não considerou sua deficiência ser razão suficien
te para rejeitar a validade das igrejas Reformadas.^“*

O começo da dissensão

o  fato de que os artigos negaram que o ritual de Eduardo VI não tinha 
nada “supersticioso ou ímpio” nele mesmo indica que havia alguns que 
criam que tinha. Isto era esperado, pois os muitos exilados que haviam dei
xado a Inglaterra durante o tempo de Maria, e haviam então estado sob a 
influência direta da Reforma Continental, sentiram que a igreja da Inglaterra 
não estava indo longe o suficiente na restauração da verdadeira adoração a 
Deus. A noção de que cerimônias, vestimentas e similares eram adiáforas, 
que deveriam ser regulamentadas pela igreja em cada nação, não atraiu 
aqueles que, em seu exílio na Holanda, Frankfurt e Genebra, vieram a crer

Ver E. Grislis e W. S. Hill, orgs., Richard Hoolcer: A Selected Bibliography (Pittsburgh; Pittsburgh 
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que a simplicidade da adoração reformada era requerida pelo Novo Testa
mento. Porque estes calvinistas radicais exigiram que a igreja fosse purificada 
conforme as doutrinas e práticas do Novo Testamento, eles foram chama
dos Puritanos. Com é bem conhecido, seu impacto na história da Inglaterra 
foi grande. Mas, como eles representam um desenvolvimento dentro da 
tradição reformada, que é melhor entendida sob esse título, nós discutire
mos sua teologia no capítulo devotado aos desenvolvimentos posteriores 
dentro do Calvinismo.

Outro evento significativo, que aconteceu na Grã-Bretanha enquanto 
Elizabete estava reinando na Inglaterra, foi a reforma na Escócia sob a lide
rança de João Knox. Politicamente, isto resultou no exílio e eventual exe
cução de Maria Stuart. Teologicamente, ela representou o desenvolvimento 
do Calvinismo no Presbiterianismo em sua forma clássica. Isto também, 
entretanto, será discutido no capítulo sobre o Calvinismo posterior.

O acordo de Elizabete pode, então, ser visto como uma tentativa de se 
desenvolver um meio termo entre o Catolicismo Romano e a forma que a 
Reforma Protestante estava tomando no continente. Como resultado, ele 
teve que lutar com os elementos mais radicais em seu seio -  e esta luta 
resultou em revoltas políticas. Mas no longo prazo, a via media Anglicana 
sobreviveria como a forma mais característica do Cristianismo na Inglaterra, 
enquanto outras formas -  da Católica Romana ao Protestantismo radical -  
continuariam existindo lado a lado com a mesma.



Vlll
A TEOLOGIA NA REFORMA CATÓLICA

Durante o século 16 e começo do 17, um movimento poderoso por uma 
reforma interna varreu a Igreja Católica Romana. Como este movimento 
foi em parte uma resposta à Reforma Protestante, ele é geralmente chama
do de Contra-Reforma. Há razão para esse nome, pois uma grande parte da 
teologia do período foi influenciada pelo movimento protestante, tentando 
refutá-lo ou assegurar que as acusações que os protestantes dirigiram con
tra a Igreja Católica seriam doravante injustificadas. Mas, por outro lado, 
tentar descrever este vasto movimento simplesmente em termos de respos
ta à ameaça protestante é um erro de perspectiva, introduzido por historia
dores para quem todo o mundo parece ter se limitado aos eventos que acon
teceram na Alemanha, Suíça e Inglaterra. Na perspectiva católica -  especial
mente a espanhola -  as coisas pareceram bem diferentes. A Espanha, que 
foi um dos principais centros da atividade teológica católica durante o sé
culo 16, foi afetada apenas perifericamente pela Reforma Protestante. É 
verdade que seus soldados encontraram-se lutando guerras na Alemanha e 
Flandre. Mas mesmo no período de tais guerras, as campanhas que atraí
ram a imaginação da maioria dos espanhóis foram aquelas que estavam 
ocorrendo nas “índias”. Assim, a atividade teológica espanhola durante o 
século 16, embora consciente da existência do Protestantismo e do intento 
de refutá-lo, também estava preocupada com muitos outros problemas que 
deram ensejo para a reflexão teológica. Tal foi o caso, por exemplo, de 
Francisco de Vitória, que nós estudaremos posteriormente neste capítulo e 
cuja preocupação era a justificação teológica e as implicações da conquista 
do Novo Mundo. Mesmo a questão da graça e seu relacionamento com as



capacidades iiumanas, que foi postulada parcialmente como resultado dos 
desafios protestantes, foi discutida tão veementemente entre os próprios 
católicos, quanto nas controvérsias entre protestantes e católicos. Os jesuítas, 
usualmente interpretados em termos de uma reação contra o Protestantismo, 
foram muito mais do que isso, e eles logo tiveram missionários em volta de 
todo 0 globo, completamente independentes de qualquer desafio protestante. 
No pensamento de Francisco Suárez, o grande teólogo da ordem jesuíta, a 
preocupação de refutar o Protestantismo teve um papel secundário. Portanto, 
do ponto de vista dos Católicos envolvidos no movimento que nós agora cha
mamos de Contra-Reforma, esse movimento não foi simplesmente -  ou pri
mariamente -  uma tentativa de responder ao Protestantismo.

A segunda razão pela qual é inexato referir-se à Reforma Católica do 
século 16 como Contra-Reforma é que esta já tinha começado quando a 
Reforma Protestante entrou em cena. Nós já mostramos como Erasmo esta
va trabalhando por uma reforma da igreja -  e se tomara, de fato, um símbo
lo dela -  antes do protesto de Lutero contra a venda das indulgências. Erasmo 
teve uma vasta rede de correspondentes, muitos dos quais estavam compro
metidos com a mesma finalidade. Na Espanha, a reforma da igreja começa
ra com o cardeal Ximenes de Cisneros. Esta se propunha a ser uma reforma 
integral. Sua base seria um retorno às fontes bíblicas da fé cristã, e com essa 
finalidade Ximenes teve a Bíblia Poliglota Complutense compilada (1517) 
e publicada (1522).’ Tal retomo, bem como outras tarefas dentro da refor
ma proposta, requereu líderes com boa formação, e este foi o propósito por 
detrás da fundação da Universidade de Alcalá. Finalmente, toda a nação 
espanhola devia ser trazida para uma igreja renovada, e isto levou à expul
são dos judeus (1492), ao desenvolvimento da Inquisição, e -  mais tarde -  
à expulsão dos mouros. Este programa de reforma em duas frontes -  sólida 
erudição teológica e repressão firme dos dissidentes -  caracterizaria todo o 
período da Reforma Católica. Embora finalmente aplicada à batalha contra o 
Protestantismo, ela já estava presente no começo do século 16, nas políticas de 
Ximenes de Cisneros.

' As palavras seguintes, ditas pelo Cardeal Ximenes ao receber o último volume desta Bíblia, mos
tram algo da natureza da reforma que ele esperava. “Se até este ponto, eu tenho feito muitas coisas 
difíceis pela causa pública, eu imploro a vocês, meus amigos, não me congratularem por nada disso 
tanto quanto vocês deveriam me congratular por esta edição da Bíblia que, nestes tempos críticos, abre 
as fontes sagradas da nossa religião, de onde fluirá uma teologia muito mais pura do que qualquer 
outra derivada de fontes menos diretas.” Citado por Conde de Cedillo, El Cardenal Cisneros, 
Gobernador Del Reino, 3 vols. (Madri: Real Academia de la Historia, 1921-1928), 1:195.



Por estas razões, nós devemos evitar o erro da maioria dos historiadores 
protestante de teologia, para quem a teologia católica no século 16 é pouco 
mais do que a refutação do Protestantismo. Pelo contrário, devemos dar 
atenção igual para outros movimentos e preocupações que estavam ocu
pando os esforços dos teólogos católicos, muito independentes -  ou pelo 
menos relativamente independentes -  do Protestantismo. Por razões de cla
reza e seqüência lógica em nossa discussão, nós deixaremos um pouco de 
lado a ordem cronológica rigorosa dos eventos e teólogos, e tentaremos 
organizar o período em discussão em unidades mais facilmente inteligíveis. 
Esta sistematização do período é, assumidamente, artificial em alguma 
medida -  toda sistematização o é -  e nós nos encontraremos tendo que nos 
referir a alguns teólogos, tais como Báhez e Suárez, em mais de um contex
to. Mas o leitor será capaz de nos seguir pelo complexos desenvolvimentos 
teológicos deste período mantendo em mente o seguinte esboço.

Primeiro, nós resumiremos as polêmicas antiprotestantes do século 16. 
Este é, provavelmente, o último desenvolvimento interessante do período, 
pois a maioria é mera repetição de argumentos usados anteriormente contra 
outros a quem a igreja condenou como hereges. Então, nós nos voltaremos 
para a escola Dominicana, que inclui teólogos como o cardeal Cajetano, 
Francisco de Vitória e Domingo Báiiez. Cada um destes fez contribuições 
significativas para a teologia católica. Terceiro, nós estudaremos o desen
volvimento da escola jesuíta, culminando no vasto sistema de Francisco 
Suárez. Nós, então, sumariaremos as controvérsias que ocorreram na Igreja 
Católica a respeito da doutrina da graça. Ainda que isto nos leve além do 
século 16, nós incluiremos nestas controvérsias as teorias de Molinismo e 
Jansenismo. Finalmente, nós retornaremos ao meio do século 16 para estu
dar o Concílio de Trento e mostrar como ele resume e simboliza os desen
volvimentos teológicos que aconteceram antes e depois dele.

Voltemo-nos, então, para as polêmicas antiprotestantes do século 16.

Polêmicas antiprotestantes

o  principal oponente da Reforma Protestante durante seus primeiros anos 
foi João Eck (1486-1543),^ um professor em Ingolstadt. Ele já era um teólo-

2 J. Grering, Johann Eck als jungen Gelehrter (Münster: Aschendorff, 1906); K. Rischar, Johann 
Eck au f dem Reichstag zu Augsburg, 75J0 (Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1968); 
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1982).



go bem conhecido quando a controvérsia irrompeu, pois ele havia publica
do em 1514 um tratado sobre a predestinação e a graça, em que ele argu
menta em favor de uma forma condicional de predestinação, baseada nos 
ensinos de Bonaventura. Ele também propusera que empréstimos com ju
ros -  acima de 5 por cento -  fossem permitidos, e por esta razão seus opo
nentes o chamaram “o teólogo de Fuggers” -  Fuggers era uma dos princi
pais casas bancárias da Alemanha e estava envolvido nas transações ligadas 
com as indulgências, contra as quais Lutero protestou nas suas noventa e 
cinco teses.

Eck respondeu às teses de Lutero com um curto tratado, que em contra
partida gerou uma resposta breve de Lutero. Ele então debateu, primeiro 
com Carlstadt, e posteriormente com Lutero, no Debate de Leipzig. Ele 
publicou seu relatório sobre esse debate, em 1502, em um tratado. Sobre a 
Primazia de Pedro contra Lutero. Contra a obra de Melanchthon Loci 
communes, ele publicou em 1525 sua obra Enchiridion locorum communium, 
que foi seu trabalho mais importante. Ele então se voltou contra os refor
madores suíços e escreveu contra Zuínglio as obras Sobre o Sacrifício da 
Missa (1527) e Rejeição dos Artigos de Zuínglio, três anos mais tarde. Na 
mesma época, ele publicou a obra Refutação da Confissão de Augsburgo. 
Finalmente, ele se voltou para a refutação de Martin Bucer, contra quem seus 
últimos trabalhos -  especialmente Defesa dos Princípios Católicos -  foram 
direcionados.

Assim, Eck teve oportunidade durante sua carreira de refutar tanto os 
luteranos quanto os reformados. Embora os protestantes usualmente o des
crevessem como um campeão do obscurantismo e como um homem que 
tinha intenção de usar a força para reprimir os pontos de vista dos quais ele 
discordava, esta descrição não é totalmente justa. É verdade que Eck foi um 
dos três homens encarregados de publicar a bula Exsurge na Alemanha, e 
que nessa posição ele freqüentemente recorrera à força política. Também é 
verdade que ele rejeitou todas as tentativas de conciliação que ficassem 
aquém de uma total retratação da parte dos protestantes. Mas ele foi um 
acadêmico capaz e um bom pastor de seu rebanho. É importante o fato dele 
ter se encarregado da tradução da Bíblia para o alemão, que ele publicou 
em 1537. Ele também deixou relatórios de seus trabalhos como sacerdote 
paroquial que mostram sua profunda preocupação pela alimento espiritual 
de seus paroquianos. Embora não nos mesmos termos de Lutero, ele tam
bém protestou contra os abusos que ocorreram na venda das indulgências e 
exigiu da cúria uma reforma total da igreja. Sua teologia, entretanto, não foi



original e limitou-se principalmente a uma repetição de argumentos que 
foram propostos antes dele. Como era esperado, em face das questões em 
debate, ele concentrou sua atenção nas questões de autoridade, graça e pre
destinação, e nos sacramentos.^

Muito mais obscurantista foi a atitude de James Hochstraten (1460
1527)."* Mesmo antes do começo da Reforma Protestante, ele se envolve
ra em uma controvérsia penosa com um jurista italiano que reivindicava 
que deixar expostos os corpos de criminosos executados era um pecado 
mortal dos príncipes alemães. Hochstraten veio em defesa dos príncipes, 
e a controvérsia se tornou intrincada e prolongada. Ele então se tornou o 
prior de Cologne, que também o fez inquisidor desta e duas outras provín
cias eclesiásticas. Como tal, ele se envolveu no caso de Reuchlin. Apoian
do Pfefferkorn, ele disse que todos os livros judaicos, exceto a Bíblia, 
deveriam ser confiscados e destruídos. Reuchlin argumentou que havia 
muito a ser aprendido nos livros que Hochstraten e Pfefferkorn propuseram 
destruir. Hochstraten, então, para sustentar sua autoridade como inquisidor, 
levantou uma acusação contra Reuchlin de heresia. Mas Reuchlin apelou 
e 0 caso se arrastou por anos. Todos estes eventos angariaram para 
Hochstraten o desprezo dos círculos humanistas dentro e fora da Alema
nha. De fato, ele foi um dos alvos da Epistolae obscurorum vivorum, que 
começou a aparecer em 1515 como uma sátira contra pessoas como 
Hochstraten.

A posição de Hochstraten era muito precária na deflagração da Refor
ma. Ele fora dispensado como prior de Cologne, os humanistas o haviam 
feito objeto de sua zombaria, e Roma parecia inclinada a despedi-lo como 
um fanático hiper-zeloso. Então o protesto de Lutero mudou toda a situa
ção. Quando a Universidade de Louvain pediu à sua correlata de Cologne 
para examinar os escritos de Lutero, Hochstraten se tornou o líder do parti
do antiluterano.^ Seu principal escrito na nova controvérsia foi um diálogo 
em que Agostinho refutou as teses que Lutero sustentara em Leipzig. Daí 
em diante, ele publicou uma série de escritos polêmicos contra Lutero, a 
maioria sobre a questão da justificação pela fé.

 ̂E. Iserloh, Die Eucharistie in der Darstellung des Johannes Eck: Ein Beitrag zur vortridenti- 
nischen Kontroverstheologie über das Messopfer (Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 
1950).

R. Coulon, “Hochstraten, ou mieux. Hoogstraten, Jacob” , DTC, 7:11-17.
5 Erasmus, Opera (1703), 3:1361.



João (Dobneck) Cochlaeus (1489-1552)® foi o notável orador dentre os 
adversários do Protestantismo. Ele concentrou seus ataques em Lutero, que 
é o alvo da maioria das suas 190 obras. Dentre outros escritos, o mais im
portante é sua biografia de Lutero, uma narrativa altamente tendenciosa 
que, por séculos, foi uma das principais fontes dos estudos católicos sobre a 
vida de Lutero, e assim obstruiu grandemente o diálogo entre as tradições 
católicas e protestantes. Seu método de argumentação era ousado e fre
qüentemente bizarro. Por exemplo, para mostrar os perigos do livre exame 
das Escrituras, ele tentou provar, baseado em textos desconexos, que Sata
nás deve ser obedecido, que Jesus Cristo não é Deus, e que Maria perdeu 
sua virgindade. Embora ele não acreditasse nessas coisas, mas ao invés usou-as 
como um reductio ad absurdum das reivindicações protestantes sobre a in
terpretação da Escritura, aqueles escritos em que ele tentou tal truque exe- 
gético foram mais tarde colocados no Index de livros proibidos. Assim, 
enquanto os protestantes freqüentemente o consideraram um dos seus pio
res inimigos, os católicos acharam que sua defesa de suas posições podia 
ser tão perigosa quanto as heresias que ele tentava refutar.

Pedro Canisius (1521-1597),^ o primeiro jesuíta alemão, é freqüente
mente chamado “o apóstolo para a Alemanha”. Sua tarefa foi, de fato, a da 
contra-Reforma no sentido estrito da palavra, pois ele ficou profundamente 
perturbado pelo estado da igreja nos territórios católicos em que ele traba
lhou e, portanto, insistiu na necessidade de uma “verdadeira” reforma de 
forma a dar pelo menos uma resposta parcial à “falsa” reforma dos protes
tantes. Como a ignorância foi um dos grandes males que ele encontrou em 
suas viagens, ele devotou uma atenção maior à reforma das universidades e 
à fundação de seminários. Seu programa de reforma universitária combi
nou firmeza contra o Protestantismo com interesse na erudição, pois ele fez 
a sã doutrina e a sólida erudição dois dos principais critérios para a nomea
ção como professores universitários. Ele também seguiu o exemplo do Pro
testantismo -  e de muitos outros reformadores católicos durante a Idade 
Média -  tornando a pregação uma das suas principais ocupações e, quando 
ele se tornou Provincial da Ordem para a Alemanha, Áustria e Boêmia, 
instruindo seus subordinados a fazer o mesmo. Seu programa de reforma

*’ Um estudo padrão é o de M. Spahn, Johannes Cochlaeus: Ein Lebensbild, aus der Zeit der 
Kirchenspaltung (Berlim: Felix L. Dames, 1898; reimpressão Nieuwkoop: B. de Graaf, 1964).

J. Brodrick, Saint Peter Canisius (Londres: Geoffrey Chapman, 1963).



incluía a participação em eventos políticos, com o objetivo de dirigi-los 
para o bem da igreja, e ele, portanto, esteve presente em diversas dietas do 
Império. Em Trento, ele foi um dos oponentes de se fazer quaisquer concessões 
ao Protestantismo, embora ele também argumentasse em favor de uma re
forma total dentro da Igreja Católica.

Canisius foi um escritor prolífico, mas dois de seus trabalhos merecem 
atenção especial: sua trilogia dos catecismos e sua refutação dos “C enturj^ 
tors” de Magdeburgo. Seus três catecismos, como fossem endereçados 
três diferentes audiências -  crianças, jovens e intelectuais -  tiveram(toK C 
impacto significativo por toda a Alemanha. A refutação dos “C en tâS àiÆ V  
entretanto, é muito mais interessante. Em Magdeburgo, um grdm \àeteo 
gos luteranos, sob a liderança de Elacius, empreendera história
da igreja a partir de um ponto de vista protestante. (£ à™ @ i^stav a  dividi
da em séculos, um para cada volume da obra, fè la^ n cs^ lf^ W  do século 
13), o conjunto foi chamado de “Séculos de M è d ^ ^ ^ ”5Canisius encar
regou-se de refutar esta obra, embora -  sufiAièot^ente interessante -  não 
por um apelo à história, mas popm ia fô^^^va de mostrar que as práticas 
que os protestantes censuravam cqSdi^bvações tinham sua origem na Es
critura. Assim, uma situaçâojrônicX^œsenvolveu em que os protestantes 
estavam tentando provar pprTheio da tradição que a Igreja Católica Roma
na se distanciara Escritura, e o católico Canisius estava
tentando m c ^ tr a ç ç tó ^ V n a  Escritura, que a construção protestante da 
tradição est^^a^OTWk^^^método teológico de Canisius neste vasto projeto -  
que ele c ç ^ le to u  -  é singular, pois ele planejou escrever cinco li- 
\Tos,/<ía4^u!pi^bre os principais personagens que o Novo Testamento co-

:a de Jesus -  exceto que o quinto livro incluiria João e Tiago -  e 
riar com cada um deles um número de doutrinas e práticas católicas 

historiadores de Magdeburgo reivindicaram serem perversões posterio- 
es da fé original. Assim, o primeiro livro, tratando sobre João Batista, o rela

ciona com as doutrinas üa penitência ejustiiicação, enquanto que o segundo 
se relaciona à Bem-Aventurada Virgem questões como o celibato, a virginda
de e a veneração dos santos. Os três livros restantes nunca foram escritos.

* Ver J. M assner, Kirchliche Überlieferung und Autorität im Flaciuskreis: Studien zu den 
Magdeburger Zenturien (Berlim: Lutherisches Verlagshaus, 1964); H. Scheibe, Die Entstehung der 
Magdeburger Zenturien: Ein Beitrag zur Geschichte der Historiographischen Methode (Güterslog:
G. Mohn, 1966). Sobre a resposta católica, ver J. L. Orella, Respuestas católicas a las Centúrias de 
Magdeburgo (1559-1588) (Madri: Fundación Universitária Espafiola Seminário Suárez, 1976).



Enquanto Hoschstraten foi o campeão das forças antiluteranas em 
Cologne, James Latomus (1475-1544)® foi seu equivalente na Universidade 
de Louvain, onde ele foi reitor. Infelizmente para Latomus, ele tendeu a 
confundir o Protestantismo com o Humanismo, e assim, atraiu o fogo das 
duas partes. Típico de suas atitudes é o diálogo que ele publicou, em 1519, 
sobre o relacionamento entre os estudos filológicos e teológicos. Sua con
clusão foi que um teólogo tem base suficiente para entender a Escritura na 
tradição da igreja, sobre a qual alguém pode ler em latim, e que o conheci
mento do grego e do hebraico é, portanto, supérfluo. Também, um razoável 
conhecimento do latim é suficiente para o teólogo, que não necessita do 
estilo polido que tem recentemente se tornado moda. Como era esperado, 
isto atraiu uma saraivada surpreendente de Erasmo e de seus seguidores 
humanistas, que entenderam corretamente isto como um ataque a eles e 
seus esforços. O ano seguinte, em um tratado dando as razões da condena
ção de Lutero pelos professores de Louvain, Latomus começou uma contro
vérsia com Lutero que durou vários anos. Lutero sempre considerou Latomus 
um de seus adversários menos expressivos, e as respostas que ele escreveu 
contra os teólogos de Louvain mostram que ele não condescendeu devotar 
muito tempo ou atenção para os seus argumentos. Latomus, então, alar
gou sua esfera de ação e escreveu tratados contra diversos teólogos, tais 

. como Oecolampadius, William Tyndale e Melanchthon. Avaliando sua obra, 
um erudito católico disse que ela é “inteiramente representativa do seu tenvpo. 
Confusa na sua forma, insuficientemente documentada em um modo positi
vo, dando continuidade ao peso de declarações que não foram verificadas”." 
E ainda, esse mesmo acadêmico prossegue salientando que a obra de Latomus 
preparou a cena para o trabalho posterior de teólogos tal como o cardeal 
Bellarmine.

A abordagem de William Van der Linden (1525-1588)*^ foi muito dife
rente. Ele atacou os protestantes em muitos pontos. Sua obra Panóplia in
sistiu na doutrina de uma Palavra de Deus escrita e oral. A primeira é a 
Escritura, a segunda é a tradição; e ambas coincidem quando interpretadas 
propriamente. Ele também defendeu a doutrina católica em muitas outras

E. Amann, “Latomus, Jacques”, DTC, 8:2226-2228.
'"LW/, 32:135-260.
" Amann, “Latomus” , 8:2627-2628; J. Etienne, Spiritualisme érasmien et théologiens louvanistes 

(Louvain: Publications universitaires, 1956).
E. Amann, “Lindanus (Van der Linden), Guillaume Damase”, DTC, 9:772-776.



questões, tais como o voto de celibato, a primazia de Pedro, a missa, e 
assim por diante. Mas ele sempre manifestou um espírito conciliatório -  
especialmente em relação aos luteranos, diferentemente dos reformados. 
Mais tarde, em 1568, ele tentou mostrar que ainda era possível para os 
luteranos e católicos estarem reunidos em bases mutuamente acordadas. 
Ao mesmo tempo, ele estava exortando os bispos católicos para reformar 
suas igrejas, pois sem a tal reforma, ele pensava, a unidade permaneceria 
impossível.

Alberto Pigge (1490-1542)’̂  - também conhecido como Pighius - fo i  um 
defensor ardente da autoridade papal, como pode ser visto na sua obm Afir
mação da Hierarquia Eclesiástica, publicada em 1538. Nela ele afirmou 
que nenhum papa jamais errara, e tentou mostrar que casos como aqueles 
de Libério, Honório e outros, foram o resultado de distorções e da 
interpolação de textos antigos. Estes pontos de vista, que ainda eram sus
tentados por muitos no século 19, foram úteis no desenvolvimento que le
varam à promulgação da infalibilidade papal pelo Primeiro Concílio do Va
ticano. Entretanto, em outras matérias ele provou estar distante da ortodoxia 
católica. Ele é considerado como tendo sido um dos precursores do 
Molinismo, a ser discutido posteriormente. Também, em suas tentativas de 
promover uma reaproximação com os protestantes na Dieta de Worms de 
1540, ele desenvolveu a teoria de uma “dupla justificação” -  uma justifica
ção sendo inerente no justo; a outra sendo a justiça imputada de Cristo. Esta 
perspectiva não satisfez as partes envolvidas na controvérsia e foi conde
nada mais tarde pelo Concílio de Trento. Ele também conflitou com a 
teologia católica em seu ponto de vista do pecado, que ele declarou ser 
“imputado” . Seus escritos sobre esses assuntos foram colocados no Index 
de livros proibidos em 1624. Todavia, seu trabalho teve uma influência 
permanente, especialmente porque muitos dos seus pontos de vista sobre 
a história da igreja foram assumidos pelos cardeais Bellarmine e Baronius 
e, por meio deles, vieram a fazer parte da aceita tradição historiográfica 
da Igreja Católica.

Os maiores teólogos antiprotestantes, entretanto, foram membros de uma 
geração posterior, que puderam valer-se do trabalho de seus predecessores, 
e também tiveram mais tempo para ver a maneira em que os ensinos dos

R, Baemer, “Pigge, Albert (Pigliius)” , NCatEnc, 11:358-359; H, Jedin, Studien über die 
Schriftsellertätigkeit Albert Pigges (Münster: Aschendorff, 1931).



reformadores funcionaram na prática. Embora existissem muitos polemistas 
antiprotestantes na segunda metade do século 16 e no começo do 17, dois 
nomes se destacam simbolizando o melhor na tentativa de refutar os protes
tantes. Estes dois são Bellarmine e Baronius.*'*

Roberto Bellarmine (1542-1621),*^ que foi declarado santo da Igreja 
Católica em 1930, foi sem dúvida alguma um dos mais notáveis líderes da 
igreja do seu tempo. Embora o trabalho teológico não fosse de modo algum 
sua única atividade, sua reivindicação à fama no campo da teologia veio 
quando decidiu-se fundar em Roma uma disciplina de “controvérsia”, pro
jetada especialmente para o benefício daqueles estudantes que teriam que 
retornar para lugares tais como a Alemanha e a Inglaterra, onde o Protes
tantismo era uma grande força. Bellarmine foi chamado para ocupar a nova 
cadeira em 1576, e ele reteve este posto até 1588, quando ele foi designado 
para outros deveres -  ele se tornou um cardeal, em 1599. Como professor 
de controvérsia, Bellarmine teve chance de compilar e organizar argumen
tos contra as várias doutrinas protestantes. Estas foram publicadas sob o 
título de Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus 
temporis haereticos, começando em 1586 e terminando em 1593. Apesar 
do fato deste trabalho ser na sua maioria uma compilação de argumentos 
anteriores, sua clareza e sistematização é tal que este se tornou a principal 
arma nas polêmicas antiprotestantes por diversos séculos. Seu trabalho in
clui praticamente todos os pontos em questão entre católicos e protestantes, 
começando com a doutrina da Palavra de Deus, e então prosseguindo para

Francis de Sales (1567-1622) é geralmente mencionado nesse contexto. Ele concentrou seus es
forços na refutação do Calvinismo, começando em 1603, quando ele foi apontado para a região de 
Chablais, na Savoia, onde a influência Calvinista era grande. Com o apoio do Duque de Savóia, ele 
enfrentou a oposição do populacho, e o fez com tal firmeza e coragem destemida que muitos foram 
ganhos para a fé católica. Nesta obra, ele combinou uma grande quantidade de coragem pessoal e um 
espírito de perdão com a força que o Duque podia dar para sustentar seus súditos. Como resultado de 
seus esforços, ele foi consagrado bispo de Genebra, embora ele nunca tenha sido capaz de tomar posse 
de sua sé, pois Genebra estava então firmemente nas mãos dos Reformados. Ele visitou duas vezes sua 
sé, e em uma dessas ocasiões teve -  a pedido do papa -  uma entrevista com Beza, esperando convertê- 
lo. Um homem de uma santidade indubitável, Francis escreveu um número de tratados a respeito da 
teologia mística, que se tornaram fonte da espiritualidade Salesiana. No campo da Teologia Sistemáti
ca, entretanto, sua contribuição não foi brilhante -  e o mesmo é verdade acerca de suas breves refuta
ções do Protestantismo.

X. Le Bachelet, “Bellarmin”, DTC, 2:560-599; R. Kirste, Das Zeugnis des Geistes und das 
Zeugnis der Sclirif: Das testimonium spiritus sancti internum als hermeneut-polem. Zentralbegrijf 
bei Johann Gerhard in der Auseinandersetzung mit Robert Bellarmin (Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1976).



questões tais como a autoridade do papa, monasticismo, purgatório, sacra
mentos, indulgências, etc. Em geral, Bellarmine se absteve dos argumentos 
complicados e das distinções sutis da Teologia Escolástica. Pelo contrário, 
seus argumentos são geralmente apelos claros à autoridade -  primeiro da 
Escritura, que os Protestantes reconheceriam, mas também dos escritores 
cristãos primitivos, dos Concílios e até do consenso geral dos teólogos.

Entretanto, as controvérsias de Bellarmine não foram apenas contra os 
protestantes. Em 1590, Sixtus V estava pronto para acrescentar os escritos 
de Bellarmine ao Index quando a morte o frustrou de fazê-lo. A razão para 
isso foi a perspectiva de Bellarmine -  compartilhada, como veremos, por 
muitos teólogos famosos de seu tempo -  que o papa não possuía poder 
temporal decisivo sobre todo o mundo. Quando em 1609, o tratado De 
potestate papae, de William Barclay, foi publicado em Londres, Bellarmine 
respondeu com uma refutação em que ele argumentava que o papa possuía 
autoridade temporal indireta sobre o mundo cristão, e que ele poderia, por
tanto, depor príncipes hereges. Este ponto de vista foi o resultado de uma 
controvérsia anterior que ele tivera com James I da Inglaterra e seus teólo
gos. Bellarmine também tomou parte nas controvérsias sobre o assunto da 
graça, onde ele tendeu a favorecer a noção de Molina da scientia media 
(essa questão será discutida em outra seção deste capítulo). Finalmente, 
como um membro do Santo Ofício, ele foi envolvido no julgamento de 
Galileu, que terminou em 1616 com a declaração que a noção de que a terra 
gira em torno do sol é herética. Entretanto, a participação de Bellarmine 
nestes procedimentos não foi tão arbitrária como a história popular fez pa
recer, pois ele sempre mostrou respeito e admiração pela erudição de Galileu.

O que Bellarmine fez no campo das polêmicas sistemáticas, o cardeal 
César Baronius (1538-1607) fez no campo da História.*® Isto ele o fez por 
meio da publicação, começando em 1588 e terminando com sua morte em 
1607, da obra Anais Eclesiásticos. Os 12 volumes, que ele foi capaz de 
publicar, discutiram a história da igreja até o ano 1198. Seu propósito foi 
refutar o Centuries dos teólogos de Magdeburgo, que tentaram mostrar que 
a Igreja Católica se afastara das doutrinas primitivas e práticas do Cristia
nismo primitivo. Embora sua obra tivesse os erros inevitáveis que tal em
preitada necessariamente envolve, ela tem sido saudada como o começo da

J. Wahl, “Baronius, César, Vem”, NCatEnc, 2:105-106; G. de Libero, “Baronio, Cesare”, EncCatt, 
2:885-889; G. Franceschini, “Anales eclesiásticos”, DicLit, 2:218.



historiografia eclesiástica moderna. É verdade que seu propósito polêmico 
prejudica sua objetividade; mas, apesar disto, Baronius no lado católico, e 
os “Centuriators” de Magdeburgo no lado protestante, forçaram a atenção 
do Cristianismo sobre sua própria história. Na medida em que o debate 
continuou, ambos os lados foram obrigados a desenvolver métodos científi
cos de pesquisa que não pudessem ser facilmente refutados pelos oponen
tes, e assim, a historiografia crítica moderna deu seus primeiros passos.

A teologia dominicana

Durante o século 16 a Escola Dominicana de Teologia mostrou muito 
mais vitalidade do que a de seus companheiros Franciscanos. Dentro da 
tradição Franciscana, este foi um período em que o número de divisões se 
multiplicou, mas pouco foi feito na direção de um trabalho teológico origi
nal. A maioria dos membros da vasta família Franciscana considerava Scotus 
como o maior teólogo da ordem. Outros -  notavelmente os Capuchinhos -  
vieram a considerar Bonaventura como seu mentor teológico. Seu interesse 
em Bonaventura levou Sixtus V a colocar seu nome dentre os doutores re
conhecidos da igreja de 1588. Alguns tentaram combinar Bonaventura e 
Scotus de vários modos. Mas, em geral, a teologia Franciscana, durante o 
século 16, não mostrou a vitalidade que haviam manifestado nos três sécu
los anteriores.

A teologia católico-romana foi, portanto, dominada pelos Dominicanos 
durante a parte inicial do século 16, até que eles tiveram que compartilhar 
essa hegemonia com os teólogos da recém-fundada Sociedade de Jesus.

Este domínio Dominicano estava relacionado ao processo por meio do 
qual a Suma Teológica de Tomás suplantou a obra Sentenças, de Pedro 
Lombardi, como o principal texto a ser comentado nas escolas.'^ Tomás, 
assim, alcançou crescente influência, culminando em 1567, quando Pio V o 
declarou ser um doutor da igreja. O resultado imediato disto foi que, en
quanto que a maioria dos grandes trabalhos teológicos dos séculos 13 ao 15 
foram comentários sobre a obra Sentenças, a maioria dos grandes trabalhos 
do século 16 foram comentários sobre a Suma. Os dois primeiros a publicar

p. Mandonnet, “Frères Prêcheurs (La théologie dans l’ordre des)” , DTC, 6:906-908; R. Guelluy, 
“L’évolution des méthodes théologiques à Louvain, d’Erasme à Jansénius”, RHE, 37 (1941), 31-144.



tais comentários foram Conrad Köllin e Tomas de Vio Cajetano. O comen
tário de Cajetano, entretanto, foi considerado tão melhor, que o de Köllin 
foi totalmente apagado. À parte do trabalho de Cajetano, a teologia 
Dominicana encontrou seus expoentes mais competentes dentre uma série 
de notáveis acadêmicos que ocuparam a cadeira principal de teologia na 
Universidade de Salamanca -  Vitória, Cano, Soto, Medina e Báfiez. Portan
to, após discutir a teologia de Cajetano, nós traçaremos o desenvolvimento 
do Tomismo, em Salamanca.

Tomas de Vio Cajetano (1468-1534)'^ foi um líder ativo da igreja que 
estava relacionado com diversos dos desenvolvimentos mais importantes 
do seu tempo. Quando circunstâncias políticas ameaçaram a igreja com 
cisma, ele sugeriu ao papa que um concilio geral fosse convocado, para 
tratar com as questões em pauta, bem como com a reforma da igreja. Quan
do 0 concilio se reuniu em 1512, ele apareceu ante ele e estabeleceu como 
sua agenda a reforma da igreja, a restauração da moralidade, a conversão 
dos incrédulos e a tarefa de ganhar hereges (principalmente, os Averroístas 
de Pádua) de volta para os braços da igreja. Em 1517, ele foi nomeado 
emissário papal para a Alemanha e, como tal, ele foi chamado a tratar de 
duas questões muito importantes e difíceis: a eleição do novo imperador e o 
protesto de Lutero. Ele encontrou-se com Lutero em Augsburgo, e mostrou 
muito mais paciência do que a maioria dos defensores do Cristianismo tra
dicional. Mais tarde, ele foi nomeado emissário para a Hungria e, finalmen
te, nomeado cardeal.

A produção literária de Cajetano foi enorme, especialmente para alguém 
tão envolvido nas questões práticas do governo da igreja. Reconhecendo 
que o desafio protestante requereria fundamentos bíblicos melhores para a 
defesa do Catolicismo Romano, ele se encarregou de escrever uma série de 
comentários bíblicos. Quando ele morreu em 1534, ele fizera todo o Novo 
Testamento -  exceto o livro de Apocalipse, que ele disse não entender -  e o 
Antigo Testamento, até o começo de Isaías. Seu método exegético nestes 
comentários é significativo, pois ele geralmente evita as alegorias que haviam 
sido tão populares ao longo dos séculos, e afirma o sentido literal do texto, 
exceto quando o resultado é claramente contrário ao resto da Escritura ou 
ao ensino da igreja. Ele também escreveu um número de comentários fi

P. Mandonnet, “Cajétan (Thomas de Vio, dit)” , DTC, 2:1313-1329; B. Hallensleben, Communi
catio Antivopologie und Gnadenlehre bei Thomas de Vio Cajetan (Münster: Aschendorff, 1985),



losóficos, e muitos traballios teológicos de menor importância. Mas sua 
maior fama é devida aos seus Comentários sobre a Suma, que foram publi
cados de 1507 a 1522. Estes comentários alcançaram tal grau de influência 
que, quando Leão XIII deu ordens, em 1879, que os trabalhos de Tomas de 
Aquino fossem editados e publicados -  no que é geralmente chamado de 
edição leonina, ainda em progresso -  ele também ordenou que os comentá
rios de Cajetano fossem publicados com a própria Suma. Esta posição de 
autoridade, entretanto, não foi alcançada sem luta, pois em 1544 o Sorbonne 
-  que se tornara o baluarte da ortodoxia durante as lutas conectadas com a 
Reforma -  condenou os comentários de Cajetano e em 1570, Pio V os teve 
expurgados do que ele e seus conselheiros consideraram erros -  tal como, 
por exemplo, que infantes não batizados podem ser salvos.

Cajetano foi claramente uma pessoa situada em duas eras ao mesmo 
tempo. Ele reconheceu que a teologia Escolástica dos três séculos passados 
deveria receber uma nova forma em uma nova era. Ainda, seu próprio esti
lo é tipicamente escolástico, com pouco traço de influência da nova elegân
cia dos humanistas. Embora seja claramente impossível revisar aqui a tota
lidade da sua teologia -  a maioria da qual de qualquer modo é a mesma que 
a de Tomás -  é possível salientar alguns dos pontos em que seu trabalho foi 
mais influente ou debatido em anos posteriores. Suas tentativas de defender 
a teoria de Tomas da analogia contra a univocidade do ser desenvolvida por 
Scotus 0 levaram a distinguir entre três realidades: a essência de uma coisa, 
sua subsistência e sua existência.'® Isto, em contrapartida, significava que a 
essência era anterior à existência, o que -  como Báiíes salientaria mais tar
de -  era uma distorção dos pontos de vista de Tomás, para quem o ato de 
existir é o ato fundamental do ser."° A interpretação de Cajetano, entretan
to, prevaleceu e, por meio da influência de Suárez e outros, tornou-se o 
entendimento tradicional da Metafísica de Tomás.

Outro ponto no qual Cajetano se afastou de Aquinas foi em seu ponto de 
vista sobre o poder e limites da razão. Isto se tomou claro no debate com os 
Averroístas de Pádua,^* em que ele permaneceu firme na convicção de que 
a alma individual é imortal, mas concluiu que isto não poderia ser apropria

M. McCanles, “Univocalism in Cajetano's Dctrine of Analogy”, NSch, 42 (1968): 18-47.
“  Mas Cf. J. P. Reilly, “Cajeta: Essentialist or Existentialist?” NSch, 41 (1967): 191-222; N. J. 

Wells, “On Last Looking into Cajetano's Metaphysics” , NSch, (1968): 112-117.
Ver vol. 2 desta. História, pp. 279,280.



damente provado pela razão, mas deveria, ao contrário, ser crido com base 
na revelação. Por esta razão, quando o Concilio de Latrão condenou as no
vas tendências Averroístas, Cajetano concordou com sua decisão; mas quan
do ele foi adiante e ordenou a todos os professores de Filosofia ensinar a 
imortalidade individual da alma, ele votou contra tal passo, pois ele acredi
tava que a Filosofia não poderia provar uma doutrina que a igreja sustenta
va somente baseada na revelação. Um outro ponto em que Cajetano se dife
renciou da tradição aceita foi em negar que as palavras da instituição na 
comunhão, “isto é meu corpo”, provavam a presença real do corpo de Cris
to no altar. Novamente, ele cria em tal presença, mas reivindicou que isto 
devia ser aceito com base na autoridade da igreja, pois o texto da Escritura 
não era absolutamente claro.

Os pontos de vista de Cajetano -  especialmente seus métodos exegéticos -  
angariaram a oposição de Ambrósio Catharinus (1487-1553) e João Crisós
tomo Javelli {ca. \AlQ-ca. 1538). No curso de seus ataques a Cajetano e 
Lutero, estes teólogos desenvolveram teorias sobre as questões da graça e 
da predestinação que foram alguns dos primeiros passos na grande contro
vérsia sobre essa questão, que envolveu muitos dos mais distintos teólogos 
Católico-Romanos do século 16.

Apesar da importância do trabalho de Cajetano, o grande centro da teolo
gia Dominicana durante o século 16 foi a Universidade de Salamanca, na 
Espanha, cuja principal cadeira de teologia foi ocupada, quase sem interrup
ção, por uma sucessão de acadêmicos notáveis.^^ Esta tradição começou em 
1526, quando Francisco de Vitória (1492-1546) ganhou a cadeira principal 
de Teologia de Salamanca. Vitória passara alguns anos em Paris e viera a 
apreciar o trabalho dos hum anistas.Portanto, ele trouxe com ele para a 
prestigiosa cadeira, elegância de estilo e um agudo interesse nas antigas 
fontes patrísticas. Ele estava também convencido que a teologia de Tomás 
provia as melhores respostas para os problemas dos novos tempos e, por

C. Pozo, “Teologia espanol postridentina dei siglo XVI. Estado actual de la investigación de 
fuentes para su estúdio”, ATOran, 29 (1966): 87-124; A. Ibánez-Ibarra, La doctrina sobre la tradición 
en la e.scuela salmantina, siglo XVI (Vitória: ESET, 1967); F. Ehrle, “Los manuscritos vaticanos de 
los teólogos salmantinos dei siglo XVI”, EstEcl, 8 (1929): 98-147; L. Martinez Femández, Fuentes 
para la historia dei método teológico em la Escuela de Salamanca (Granada: 1973). Sobre o curso 
e contexto da teologia espanhola no século 16, não conheço melhor trabalho do que o monumental 
estudo de M. Andrés, La teologia espanola en siglo XVI, 2 vols. (Madri: Editorial Católica, 1976
1977). Sobre a Escola de Salamanca, ver sua bibliografia no vol. 2, p.382.

V. Beltrán de Heredia, “Orientación humanística en la teologia vitoriana”, CienTom, 72 (1947): 7-27.



tanto -  muito embora ele tivesse que usar um subterfúgio para burlar o 
mandato claro dos estatutos da Universidade -  ele introduziu em Salamanca 
0 costume, então estabelecido em Paris, de comentar sobre Tomás ao invés 
de Lombardo. Ele, assim, deu inicio a um tipo de Tomismo com elegância 
humanista e uma preocupação por problemas da atualidade. Em uma ex
tensão maior ou menos, esta será a característica de todos os seus discípu
los e seguidores -  e, de um modo ou de outro, todos os grandes teólogos 
Dominicanos espanhóis do século 16 foram seus seguidores.

Vitória teve uma ampla concepção do seu trabalho como um teólogo. “A 
tarefa de um teólogo é tão abrangente que nenhum argumento, debate, tema, 
parece alheio ã profissão de um teólogo.” "̂' Ele, portanto, ensinou sobre 
uma variedade de assuntos, geralmente comentando sobre Tomas e, em 
menor grau, sobre a obra Sentenças. Das muitas questões que ele discutiu, 
entretanto, nenhuma ilustra seu interesse em problemas da atualidade me
lhor do que a questão da conquista do Novo Mundo e do direito que o espa
nhol tinha de lançar tal empreitada. Seu trabalho nesse campo teve muito 
pouca influência sobre a prática efetiva da conquista, mas foi de enorme 
importância como o começo da teoria da lei internacional.-^

Em sua palestras Sobre as índias e Sobre o Direito da Guerra, Vitória 
começou por destruir sete argumentos tradicionais que podiam ser apresen
tados em favor da conquista da América. O primeiro destes falsos argumen
tos foi a reivindicação que o imperador era mestre de todo o mundo. Este 
era um ponto de vista comumente sustentado no auge da Idade Média, mas 
nunca fora colocado totalmente em prática, mesmo na Europa Ocidental. 
Vitória, portanto, o rejeitou, com o comentário posterior que, mesmo se o 
imperador tivesse tal autoridade sobre todo o mundo, sua autoridade nun
ca seria tal que ele pudesse depor senhores legítimos nas índias, exata
mente como o imperador não poderia depor um rei legítimo na Europa. O 
segundo argumento possível para a conquista da América era que o papa

2“ D epot. civ. {BAC, 198; 149).
2-’’ A. Naszályi, Doctrina Francisci de Vitória de statu (Roma: Scuola Salesiana del Libro, 1937); J. 

W. Scott, The Spanish Origin o f International Law: Francisco de Vitoria and His Law o f  Nations 
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o f the Political Ideas o f Vitoria, De Soto, Suárez, and Molina (Clarendon Press, 1963); D. Ramos et 
al., La ética en la conquista de América: Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca (Madri: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984). Para fontes acerca de Vitória, ver M. Beuchot. 
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103 (1970), 213-230.



tinha autoridade universal e tinha concedido estas terras para os reis da 
Espanha. Este ponto de vista teve muitos proponentes, pois muitos inter
pretaram as bulas de Alexandre VI, em que ele concedeu as terras do Novo 
Mundo à coroa Espanhola, como uma doação efetiva do papa para o rei. 
Vitória foi o primeiro a rejeitar tal argumento, bem como as pressuposições 
que o sustentavam. De acordo com Vitória, o papa não tinha domínio civil 
sobre todo o mundo, e se o tivesse, ele não poderia simplesmente outorgá- 
lo a outro soberano. Além disso, como o papa não tinha autoridade sobre 
os incrédulos, a recusa da parte dos indianos de aceitar sua autoridade não 
era uma causa justa para declarar guerra contra eles ou desapossá-los de 
suas terras. A influência de Vitória neste aspecto foi grande, e por volta 
do fim do século a maioria dos teólogos compartilhava a visão de que o 
papa não tinha poder temporal direto sobre todo o mundo. Esta foi a razão 
por que Sixtus V estava se preparando para adicionar o nome de Vitória 
ao Index -  junto com o de Bellarmine -  quando sua morte impediu-o de 
fazê-lo (1590).

O direito da descoberta, também argumentado como uma razão justa 
para a conquista, foi igualmente rejeitado por Vitória. A razão para isto foi 
simples: as terras que os espanhóis reivindicavam ter descoberto não esta
vam de fato abandonadas. Elas tinham seus donos legítimos, e não poderia 
ser consideradas como tendo sido “descobertas” num sentido rigoroso.

A quarta razão falaciosa para a conquista foi que, ao rejeitar a fé cristã, 
os índios haviam dado à Espanha razão para puni-los por sua descrença, e 
forçá-los a aceitar a fé verdadeira. Vitória rejeitou este argumento salien
tando que, antes deles terem a oportunidade de ouvir o evangelho -  e ouvi- 
lo com fundamento suficiente para crer -  os índios não pecaram por não 
crer nele. Os índios poderiam ser culpados de incredulidade apenas após a 
fé ter sido pregada a eles com sinais suficientes -  de amor e milagres -  para 
torná-lo crível. Mas, mesmo após eles terem ouvido tal pregação, e por 
rejeitando a fé se tornarem culpados de incredulidade, os índios ainda eram 
os legítimos governadores de seus domínios, e sua falta de fé não era razão 
para tentar forçá-los a crer.

O quinto argumento que Vitória rejeitou foi a reivindicação que gover
nadores cristãos têm direito de impor moralidade sobre os “bárbaros”, quando 
os últimos desobedecessem os mandatos da lei natural. Tal reivindicação 
tornaria toda guerra contra os incrédulos em guerra justa, pois todos os 
incrédulos são idólatras, e é reconhecido dentre todos os povos que pecados 
contra a natureza tem ocorrido.



O sexto argumento foi que os espanhóis eram os governadores legítimos 
das terras concedidas a eles pelos índios. Vitória respondeu que isto seria 
apenas verdade se tal cessão tivesse acontecido sem nenhuma demonstra
ção de força ou fraude, e tanto com os governantes quanto com os súditos 
das terras cedidas concordando com a transferência com total entendimen
to de suas implicações.

Finalmente, os espanhóis teriam direito de conquistar o Novo Mundo, se 
Deus lhes tivesse concedido aquelas terras, como Deus deu a Israel a terra 
prometida. Vitoria rejeitou tal reivindicação afirmando que a primitiva 
dispensação de Israel havia passado, e que os dons proféticos que poderiam 
garantir tal concessão não eram mais concedidos.

Vitória, então, ofereceu um número de razões legítimas para a conquista 
da América. Não é necessário enumerá-las aqui. Em geral, elas estão basea
das na lei natural, e o principal argumento é que os espanhóis têm o direito 
e a obrigação de fazer guerra contra os índios se eles fizerem seus súditos 
sofrer tais coisas como sacrifícios humanos, ou se eles atacarem um aliado 
da Espanha, ou se eles perseguirem os cristãos dentro de seus domínios, e 
assim por diante.

A importância destes pontos de vista para o desenvolvimento da lei in
ternacional foi grande. Aqui, pela primeira vez, os teólogos cristãos esta
vam falando em termos de uma comunidade de nações, cada uma com seus 
legítimos governadores, incluindo tanto cristãos quanto incrédulos. Assim, 
era óbvio que as relações entre tais nações tinham que ser regulamentadas 
por outros princípios do que as leis e tradições cristãs. Embora Vitória fosse 
certamente um espanhol, e como tal estivesse desejoso de justificar a em
preitada espanhola de maneiras que podem não parecer legítimas hoje, é 
importante que ele causou um impacto na consciência da Espanha, e que 
Carlos V, por um tempo, considerou uma total retirada do Novo Mundo. 
Vitória também influenciou e inspirou o dominicano Bartolomeu de Las 
Casas, o grande defensor dos índios na América espanhola.^®

“  V. D. Carro, “The Spanish Theological-Juridical Renaissance and the Ideology of Bartolomé de 
Las Casas”, em J. Friede e B. Keen, orgs., Bartolomé de Las Casas in History: Toward an Understan
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bém: V. D. Carro, “Bartolomé de Las Casas y las controvérsias teológico-juridicas de índias”, BRAH, 
132:231-268; P. I. André-Vincent, Bartolomé de Las Casas, prophète du Nouveau Monde (Paris: J. 
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Melquior Cano (1509-1560),^’ que sucedeu Vitória na principal cadeira 
de teologia na Universidade de Salamanca, seguiu as mesmas linhas de seu 
antecessor. Ele também foi um humanista elegante em seu estilo, e um 
tomista convicto em sua teologia. Embora tenha atacado o misticismo dos 
alumbrados quando se convenceu de que ele era heterodoxo e semelhante 
ao protestantismo, ele mesmo escreveu um tratado espiritual Sobre a Vitória 
sobre o Eu. Seu trabalho mais importante, entretanto, foi Sobre Temas Teo
lógicos em que ele estabeleceu uma discussão sistemática do método teoló
gico e das fontes da verdade cristã. Estas fontes são dez: A Escritura, a 
tradição oral, a igreja universal, concílios, a igreja romana, os “Pais”, os 
escolásticos, a razão natural, os filósofos e a História. Após discutir o valor 
relativo de cada uma, e a maneira como elas devem ser entendidas e inter
pretadas, Canos prossegue elaborando alguns princípios para o uso destas 
fontes, primeiro em polêmicas e, posteriormente, na exposição da Escritu
ra. A importância deste tratado é que ele é um exemplo típico da metodolo
gia teológica neste “segundo Escolasticismo”, mostrando simultaneamente 
sua concordância com os antigos escolásticos, e seu novo espírito, profun
damente influenciado pelo Humanismo -  especialmente na elegância do 
seu estilo. Além disso, o fato de Cano reconhecer todas estas fontes de 
maneira tão sistemática significa que a teologia se torna muito mais uma 
questão de citar autoridades e mostrar sua concordância do que de usar a 
razão natural e a lógica. Assim, um novo método foi proposto, que era bem 
diferente do que se desenvolvera nas escolas medievais.

Domingo de Soto (1494-1560),^® que fora colega de Vitória e Cano na 
Universidade de Salamanca, sucedeu-os em sua cátedra, quando Cano se 
tomou um bispo. Ele foi um dos principais oponentes dos pontos de vista de 
Catharinus sobre a graça, aos quais ele resistiu com os ensinos de Tomás. 
Ele também continuou a tradição de Vitória sobre a investigação das funda
ções da lei internacional.
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Bartolomeu Medina (1528-1580)^® seguiu o interesse dos Dominicanos 
em Salamanca sobre a Teologia Moral. Em seus comentários sobre a Suma, 
que ele publicou em 1577 e 1578, ele propôs a teoria do “probabilismo”, 
que foi largamente discutida posteriormente. A base desta teoria é simples
mente que, desde que é legal sustentar uma opinião provável, também é 
próprio seguir um curso de ação moral que é provavelmente correto. Uma 
opinião provável não é simplesmente uma que alguém poderia sustentar, 
pois nesse caso, todas as opiniões poderiam ser prováveis e até a heresia 
poderia ser aceitável, pois algumas pessoas realmente sustentam tais pon
tos de vista. O que Medina quer dizer com “provável” é um ponto de vista 
sustentado pela razão e por sábio conselho, mas não por uma autoridade 
final e incontestável. Uma opinião irracional não é provável. Mas no caso 
das opiniões prováveis, o nível de certeza é tal que, mesmo que alguém seja 
justificado em seguir tal opinião, ainda é possível que outro ponto de vista 
possa ser mostrado mais provável. Isto significa, então, que uma pessoa 
sempre deve seguir a opinião mais provável? Certamente não, pois enquan
to a opinião provável permanece como tal é legítimo seguir um outro curso 
de ação além daquele ditado por ela.^° Os interpretes não chegaram a um 
consenso acerca de quão longe Medina teria levado este ponto de vista. 
Alguns sustentam que o que Medina quis dizer com “provável” era a certeza 
que alguém pode ter em matérias contingentes, enquanto que outros alegam 
que ele quis dizer simplesmente opiniões questionáveis em alguma medida. 
Se o que ele sustentou foi a última posição, então ele pode ser considerado o 
fundador do “Probabilismo”. Na sua forma final -  uma certamente não sus
tentada por Medina -  o Probabilismo alega que, se existe dúvida quanto a 
uma ação ser ou não pecaminosa, deve-se agir como se ela não fosse pecami
nosa, mesmo se a maior probabihdade tende para sua pecaminosidade. Este 
ponto de vista, sustentado por alguns jesuítas casuístas, foi atacado posterior
mente pelos Jansenistas, que entendiam que neste caso dever-se-ia tomar o 
curso de ação mais rigoroso. O Probabilismo foi finalmente condenado por 
Alexandre VII (1667) e por Inocêncio XI (1679); mas em várias formas mo
dificadas, ele continuou sendo o ensino aceito entre os teólogos jesuítas.

O último grande autor da Escola Dominicana de Salamanca foi Domin
go Báfiez (1 5 2 8 -1 6 0 4 ),cujo estilo e abordagem à Teologia são mais esco-

M. M. Gorce, “Medina (Barthélémy de)”, DTC, 10:481-485. 
Medina, Comm, ad 1“ 11“ , q. 19, a. 6.
P. Mandonnel, “Báfiez, Dominique”, DTC, 2:140-145.



lásticos e menos humanísticos do que aqueles de seus antecessores. Como 
grande parte de sua importância está em sua participação na controvérsia a 
respeito da graça, predestinação e livre-arbítrio, nós devemos postergar uma 
discussão desse aspecto de sua teologia até chegarmos a esse debate. Entre
tanto, Báfiez é importante em outros aspectos. Por exemplo, com o objetivo 
de rejeitar os pontos de vista do Protestantismo, ele fez uma das mais rigo
rosas declarações sobre a autoridade da igreja e suas tradições acima do 
texto escrito das Escrituras. De acordo com ele, é absolutamente necessário 
“afirmar que a Sagrada Escritura está na igreja de Cristo; a Sagrada Escritu
ra está, em primeiro lugar no coração da igreja e, secundariamente, nos 
livros e edições”.E m b o ra  afirmações tão objetivas nunca tenham se tor
nado doutrinas oficiais da Igreja Católica, elas serviram para moldar o pen
samento de muitos teólogos ao longo dos séculos 18 e 19.

Um outro ponto em que a doutrina de Báfiez merece discussão é sua 
insistência sobre a primazia do ato da existência sobre as essências eternas. 
Aqui ele difere de Cajetano em sua interpretação de Tomás, pois o 
Essencialismo de Cajetano pareceu-lhe uma má interpretação do Doutor 
A n g e lic a l .Esse, o ato de ser, não é nem substância nem acidente, mas 
anterior a ambos. Estes pontos de vista metafísicos criaram dificuldades 
para Bánez derivadas de duas fontes. A primeira foram os jesuítas, cujo 
entendimento da metafísica Tomista era diferente, e que sentiram que dife
renças metafísicas estavam no centro de seu desacordo com Bánez e os 
Dominicanos sobre questões como graça, predestinação e livre-arbítrio. 
Assim, filósofos jesuítas tentaram repetidamente mostrar que Bánez não 
interpreta Tomás co rre tam en te .A  outra fonte de dificuldades que Bánez 
teve que enfrentar foi a Inquisição, pois sua doutrina da primazia da exis
tência, quando aplicada a eucaristia, resultou na conclusão que permanece

Scholastica commentaria in Primam Partem S. Theologicae, q. 1, a. 8 (ed. L. Urbano [Madri: 
I.E.V.A., 1934J,p.71).

The Primacy o f  Existence in Thomas Aquinas, trad. B. J. Llamzon (Ciiicago: Regnery, 1966). 
Esta é uma tradução do comentário de Báfiez sobre a Summa, P, q. 64. Em sua introdução, Llamzon 
resume os pontos de vista de Bánez como segue: “Ele insiste no ensino de Aquino que esse é o 
primeiro ato pelo qual qualquer coisa é real. Esse, ele diz, não é substância, nem um acidente. Não é 
um constituinte essencial, nem de forma alguma deve ser entendido como uma classificação dentre os 
predicamentos. Esse transcende tudo isso: é o ato pelo qual qualquer uma dessas causas são causas... 
Essência se relaciona com esse apenas como um limite, e a própria realidade desse limite deriva do 
esse”, (p. 12).

W. J. Hill, “Báfiez and Banezianism”, NcatEnc, 2:48-50.



na hóstia consagrada a existência original do pão. Estes pontos de vista 
foram trazidos à atenção da Inquisição pelo famoso poeta -  e não tão famo
so -  teólogo Fr. Luis de León, e mais tarde por Luis de Molina, o principal 
adversário dos Dominicanos na controvérsia sobre graça e predestinação. 
Sua argumentação foi que Báfiez estava propondo uma teoria sobre a euca
ristia que era similar à teoria luterana da “consubstanciação”, que na época 
fora condenada pelo Concilio de Trento. Báíiéz respondeu fazendo claro 
que ele cria que a substância do pão não estava mais presente no elemento 
consagrado, mas que Deus não criou uma nova existência no ato da consa
gração. Ele assim afirmou a doutrina da transubstanciação, mas salientou 
que 0 ato da existência do pão permanece o m esm o .E stas  explanações, 
entretanto, não satisfizeram seus oponentes -  especialmente entre os jesuí
tas -  que repetidamente chamaram a atenção da Inquisição para a doutrina 
de Bánez sobre a eucaristia.

A teologia jesuíta

Dos muitos eventos que abalaram a igreja cristã durante o século 16, a 
discreta fundação da Sociedade de Jesus é, sem diivida alguma, um dos 
mais significativos tanto para a história da Igreja Católica como uma insti
tuição, quanto para a história da sua teologia. Seu fundador, Inácio de Loiola 
(1491-1556),^^ era o filho mais novo de um rico Basque, cuja linhagem 
podia ser traçada até o tempo antes das invasões dos Mouros. Seus primei
ros anos se passaram em atividades militares -  ou melhor, na busca de gló
ria por meio de feitos militares. Estes sonhos se interromperam abrupta
mente quando, defendendo heroicamente a cidade de Pamplona contra a 
França, uma de suas pernas foi quebrada. Apesar do fato dele ter o osso 
quebrado novamente duas vezes, e tê-lo restaurado, sua perna nunca se re
cuperou adequadamente, e a coxeadura resultante garantiu que ele nunca 
seria capaz de fazer um nome glorioso para si mesmo no campo de batalha. 
Este grande desapontamento o fez se voltar para leituras de natureza espiri
tual, procurando encontrar conforto em sua miséria. Nelas, ele leu sobre o 
grande exército de santos e mártires que serviram Nossa Senhora por meio

Schol. Comm. in Iam,q. 4, a. 2 (ed. Urbano, pp.173,174).
Ver as excelentes bibliografias em I. Iparraguirre e C. de Dalmases, orgs.. Obras Completas de San 

Ignacio de Loyola (BAC, 86), pp.Ixix-Ixxx, 20-22, 143-149, 366-367.



de privações, valor heróico e zelo apostólico. Sua mente vacilou entre esses 
dois ideais, o militar e religioso, até que ele teve uma visão que, mais tarde, 
narrou na terceira pessoa:

Estando acordado em uma noite, ele viu claramente uma imagem de 
Nossa Senhora com o Santo M enino Jesus, e essa visão consoIou-o 
im ensamente por um longo tempo, e posteriormente ele sentiu tal 
repugnância em relação à sua vida passada, e especialmente coisas da 
carne, que parecia que todas as noções que haviam sido impressas em 
sua alma estavam agora apagadas. Assim, a partir daquele momento 
até agosto de ’53, quando estas palavras estão sendo escritas, ele nunca 
consentiu às coisas da carne; e este zelo mostra que toda a questão 
vinha de Deus, embora ele próprio não poderia então afirmar tal coisa, 
e ousou dizer apenas o que acontecera.^”'

Ele, então, foi em peregrinação ao lugar ermo de Montserrat, um monte 
de fama santa em Aragão, e lá devotou-se ã sua Senhora em ritos 
rememorativos da sentinela dos exércitos na cavalaria tradicional. A partir 
daí, ele prosseguiu para Manresa para viver como mendigo em extremo 
ascetismo. Ainda, os primeiros estágios de sua vida como monge foram 
muito similares aos de Lutero. Ele confessara seus pecados em Montserrat, 
mas ainda lhe parecia que não os tinha confessado em absoluto. Ele procu
rou aqueles que se supunha serem os melhores líderes espirituais na região, 
mas sem proveito. Finalmente, um “homem muito espiritual”, a quem Inácio 
parece ter admirado, disse-lhe para escrever todos os seus pecados. Inácio 
seguiu seu conselho ao pé da letra, e ainda assim isso não aquietaria sua 
consciência. Ele desejava poder ser livre da necessidade de olhar para trás e 
descobrir cada um dos seus pecados, e se sentiu tentado a requerer isso de 
seu confessor, quando o liltimo sugeriu que ele confessasse apenas aqueles 
pecados passados que eram muito claros. Mas para Inácio todos os seus 
pecados passados eram muito claros, e, portanto, este afrouxamento da dis
ciplina rigorosa da confissão não foi de ajuda para ele. Procurando ajuda 
diretamente de Deus, ele gastava sete horas por dia orando em sua cela. Ele 
clamava em alta voz em suas orações: “Socorre-me Senhor, pois eu não 
encontro cura nos homens, nem em nenhuma criatura. Se eu soubesse para 
onde olhar, nenhum esforço seria grande demais. Mostra-me, Senhor, onde

'Autobiografia, 1.10 (BAC, 86;35).



procurar, e farei qualquer coisa que seja necessária, mesmo que tenha que 
me deixar guiar por um cachorro”/̂ ^

Em meio a estas orações, seu desespero o levou à beira da blasfêmia; ele 
considerou repetidamente o suicídio como uma solução à sua angiístia, e 
foi impedido de pular de sua janela apenas pelo pensamento de que isso 
seria um pecado maior. Ele, então, pensou que talvez Deus estivesse exigin
do um sacrifício maior antes de lhe conceder perdão. Ele, portanto, deter
minou jejuar até Deus lhe responder, ou até estar tão perto da morte que 
continuar a jejuar seria suicídio. Por uma semana inteira ele não comeu 
nada, mas quando falou a seu confessor o que estava fazendo, foi ordenado 
a quebrar seu jejum. Depois disso, ele gozou de dois dias de paz, mas no 
terceiro dia suas dúvidas o assaltaram novamente. Ele estava mais uma vez 
orando e confessando seus pecados para Deus, um por um, tudo novamen
te, e, ao mesmo tempo, considerando a possibilidade de abandonar todo o 
empreendimento, quando repentinamente recebeu a compreensão de que 
Deus não requer tal confissão detalhada de cada pecado passado, “e a partir 
desse dia ele ficou livre daquelas ansiedades, pois estava certo que, em sua 
misericórdia, nosso Senhor desejara libertá-lo”.-̂®

O resultado de sua liberdade recém-descoberta foi que sua enorme vita
lidade estava agora liberada para levá-lo a grandes empreendimentos. Ele 
foi à Palestina, esperando estabelecer-se lá como um missionário aos tur
cos. Mas os Franciscanos, que estavam encarregados do santuário da igreja 
latina não lhe permitiriam permanecer na Terra Santa. Eles estavam prova
velmente com medo de que este hiper-zeloso, místico e relativamente in
culto Basque seria mais um obstáculo do que uma ajuda. Inácio, então, 
decidiu que devia voltar para a escola, pois sua falta de erudição teológica 
poderia sempre impedir seu trabalho. Ele provavelmente poderia ter apres
sado as coisas e ser ordenado em alguns poucos anos. Mas ele estava con
vencido de sua necessidade de um aprendizado sólido e, portanto -  embora 
ele fosse um homem maduro -  retornou para a sala de aula, cheia de estu
dantes muitos anos mais moços, e devotou doze anos ao estudo. Ele foi 
primeiro para Barcelona, e então para Alcalá -  a famosa universidade que 
Ximenes fundara como um centro para a reforma da igreja. Neste período, 
ele reunira um pequeno número de seguidores, a maioria dentre seus colegas

Ibid., 3.23 (BAC, 86:46). 
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estudantes, e a Inquisição começou a vê-lo com suspeita. Após ser aprisio
nado, julgado e dispensado pelo Santo Ofício, ele e um número de seus 
companheiros partiram para a famosa Universidade de Salamanca. Mas lá, 
novamente, eles tiveram problemas com a Inquisição, e desta feita ele foi 
aprisionado e julgado com todo o grupo. Embora eles fossem considerados 
inocentes de heresia, Inácio foi ordenado se abster de ensinar até que seus 
estudos estivessem completos.

Suas dificuldades com a Inquisição na Espanha encorajaram Inácio a 
seguir para Paris, onde Sorbonne se tornara o centro da ortodoxia católico- 
romana. Ele foi como um estudante e um mendigo, mas logo outro grupo de 
seguidores se formara em torno deste homem de extraordinário carisma. 
Este pequeno grupo de nove -  dentre eles Francis Xavier e Diego Laínez -  
seria o cerne da Sociedade de Jesus. Em agosto de 1534, Inácio levou seu 
grupo de seguidores ao Montmartre, e lá eles fizeram voto de pobreza, cas
tidade e obediência ao papa. Eles também fizeram voto de fazer uma pere
grinação a Jerusalém e trabalhar para a conversão dos turcos, a menos que 
0 papa os absolvesse de tais votos e lhes estabelecesse outra tarefa. Final
mente, em 1539, o pequeno grupo decidiu formar uma organização perma
nente, com um superior eleito dentre eles, a quem votariam obediência. Em 
1540, Paulo III aprovou a nova ordem e Inácio foi eleito para ser seu pri
meiro general. Quase imediatamente, a Sociedade de Jesus se tornou um 
instrumento poderoso nas mãos dos papas daquele tempo, que estavam se
riamente devotados à tarefa de reformar a Igreja Católica e refutar os Pro
testantes. Francis Xavier, um dos companheiros originais de Inácio quando 
a Sociedade foi formada, tornou-se um missionário para o Oriente e lá esta
beleceu igrejas e jesuítas em vários países. Nós já vimos o trabalho de Pedro 
Canisius e de Bellarmine, tentando remover o curso do Protestantismo. 
Quando Inácio morreu em 1556, havia mais de mil jesuítas, distribuídos 
por toda a Europa bem como no Brasil, índia, Congo e Etiópia.

Embora a princípio Inácio não concebeu a Sociedade como uma ordem 
de ensino, ele teve o estudo em alta conta e estava convencido que os mem
bros da Sociedade deviam ter a melhor instrução disponível. Com esse fim, 
ele detalhou na Constituição da Sociedade um programa de instrução espi
ritual e educação acadêmica que os futuros membros da sociedade deviam 
seguir. Esta Constituição mostra uma grande preocupação pela uniformida
de e lista os livros que devem servir como as principais fontes de estudo e 
como livros-texto a serem discutidos em classe. No campo da Filosofia, 
Aristóteles devia ser o preferido; e “na Teologia, o Antigo e Novo Testa-



mentos serão lidos, e a doutrina escolástica de São Tomás de Aquino”.'*'̂  
Assim, Tomás se tornou o doutor oficial da nova ordem. Mas esta não foi 
uma decisão final e exclusiva, pois Inácio acrescentou que o Sentenças tam
bém deveriam ser lidos e, se no futuro outro sistema teológico aparecesse, 
que não fosse contrário a Tomás, mas que fosse “melhor adaptado ao nosso 
tempo”, ele também poderia ser incluído dentre os livros a ser lidos, embo
ra com grande cuidado e após considerada aprovação da Sociedade. Inácio 
parece até ter esperado que a Sociedade pudesse desenvolver tal teologia, 
pois ele pediu a Diego Laínez para escrever um manual de teologia que 
servisse para a educação dos jesuítas. Laínez assumiu esta tarefa, mas suas 
muitas outras ocupações não lhe permitiram completá-la, e tudo o que ele 
deixou foram notas das fontes que ele presumivelmente teria usado. Além 
disso, alguns dos primeiros jesuítas foram Scotistas, ao invés de Tomistas. 
Tal era o caso do professor Pedro de Fonseca (1528-1599), de Coimbra, 
cujo principal interesse era metafísico ao invés de teológico, e cuja impor
tância para a história da teologia jesuíta consiste em que ele aplicou à ques
tão da predestinação a teoria da scientia media, que nós teremos ocasião de 
discutir quando chegarmos às controvérsias sobre a graça e predestinação. 
Outro ponto em que a teologia jesuíta logo desenvolveu características pró
prias foi em sua concentração na “teologia positiva”, extraída principal
mente dos “Pais” e da Escritura, ao invés de usar apenas o método escolástico. 
Isto já podia ser visto nas notas que Laínez deixou, e se tornou evidente no 
trabalho de Francisco de Toledo (1532-1596).

Dentre os teólogos jesuítas do século 16, nós já discutimos Bellarmine e 
Canisius, cujo principal trabalho foi a refutação do Protestantismo. Nós 
discutiremos Luis de Molina na próxima seção deste capítulo, pois seu nome 
está intimamente conectado com as controvérsias sobre a graça e predesti
nação. Portanto, agora nos voltaremos para o mais ilustre teólogo jesuíta do 
século 16 e início do século 17 -  Francisco Suárez (1548-1617).

Suárez nasceu em Granada e estudou em Salamanca, onde ele veio a ter 
contato com a longa e prestigiosa tradição da teologia Dominicana. Tendo 
se juntado à Sociedade de Jesus enquanto ainda adolescente, ele dedicou a 
ela toda sua vida. Ele a gastou ensinando em várias cidades na Espanha -  
Ávila, Segovia, Valladolid, Alcalá e Salamanca -  bem como em Roma e, 
nos seus últimos vinte anos de vida, em Coimbra, em Portugal. Um acadê-

■“> Const., 4.14 {BAC, 86:474).



mico de coração, ele evitou excessivo envolvimento com as políticas do 
seu tempo; e mesmo em questões teológicas e filosóficas, ele evitou contro
vérsias desnecessárias. Entretanto, como era inevitável, ele foi atraído para 
diversos debates, como será visto em nossa exposição do seu pensamento.

Embora de fato exista um sistema Suareziano, ele nunca compôs uma 
teologia sistemática. No campo da Metafísica, sua obra Disputationes 
Metaphysicae oferecem uma perspectiva sistemática de seus pontos de vis
ta. Mas seus tratados teológicos, embora tratando de quase todo aspecto da 
teologia cristã, o fazem como monografias independentes. Os editores dos 
seus trabalhos, entretanto, tentaram sistematizar sua teologia, colocando os 
vários tratados na mesma ordem em que seu tópico é discutido na Suma de 
Tomás. Assim, embora a ordem cronológica tenha sido violada, os 27 volu
mes das obras de Suárez formam um genuíno summário.

Disputationes metaphysicae são um tratado sobre metafísica sistemáti
ca. Até essa época, o ensino e os escritos da Metafísica haviam tomado a 
forma de comentários sobre Aristóteles, com o autor concordando ou dis
cordando em vários pontos. Mas Suárez reorganizou todos os tópicos da 
Metafísica, discutindo várias questões numa ordem que lhe parecia melhor, 
ao invés da prescrita pela Metaphysics de Aristóteles -  que, afinal de con
tas, é realmente uma justaposição de tratados independentes. Também. Sob 
cada título, Suárez também compilou opiniões que mostram uma erudição 
incrivelmente vasta, e assim reuniu num diálogo filósofos de contextos 
vastamente diferentes -  acadêmicos gregos, judeus, muçulmanos, escolás
ticos e renascentistas. Ele, então, ofereceu sua própria opinião, sempre le
vando em consideração a multiplicidade de opções que se lhe abriam.'"

Este não é o lugar de se tentar sumariar o conteúdo dos 54 Disputationes 
metaphysicae. Em geral, é suficiente dizer que Suárez foi um Tomista que 
fora influenciado por Scotus."*  ̂Embora existam interpretações divergentes

■" Dois estudos gorais são: F. Copleston, A History o f Philosophy, vol. 3, parte 2 (Londres: Burns, 
Oates & Washbourne, 1953), pp.353-405; H. Seigfried, Wahrheit und Metaphysik bei Suarez (Bonn: 
Bouvier, 1967). Sobre questões mais especializadas, mas importantes, ver W. M. Ncidle, Der 
Realitätsbegriff des Franz Suarez nach den Disputationes Metaphysicae (Munique: Heuber, 1966); 
J. P. Doyle, ‘-Suarez and the Reality of the Possibles”, ModSch, 45 (1967-1968): 29-8; K. Werner, 
Franz Suarez und die Scholastik der letzen Jahrunderte (Nova York: B. Franklin, 1963); P. Dumont, 
Liberté humaine el concours divin d ’après Suárez (Paris: G. Beauchesne et fils, 1936).

E. Elorduy, “Duns Scoti inlluxus in Francisci Suarez doctrinam”, ein De doctrina loannis Duns 
Scoti: Acta Congressus Scotistici... 1966 celebrati (Roma: Pontifícia Universitas Gregoriana, 1968), 
4:307-337. ’



de Suárez, especialmente no ponto de sua concordância com Tomás, há um 
número de características da Metafísica de Suárez que deveriam ser apon
tadas como ilustrações da maneira em que ele se diferenciou de Tomás. 
Provavelmente, a divergência mais característica entre Tomás e Suárez -  
certamente a mais debatida por estudiosos posteriores -  foi a maneira em 
que eles consideravam o relacionamento entre essência e existência. Tomás 
dissera que existe uma distinção real nas criaturas entre essência e exis
tência. Suárez, pelo contrário, negou tal distinção real, e argumentou que 
ela está na mente antes que nas próprias criaturas, embora ela tenha uma 
base objetiva. O significado exato desta “base objetiva” -  cum fundamen
to in r e - é o  ponto debatido entre intérpretes posteriores, pois a interpre
tação dessa frase determina a aproximação ou distanciamento de Suárez e 
Aquino. Mas de qualquer modo, é verdade que não se encontra em Suárez 
a clara afirmação da primazia do ato da existência que, como Bánez salien
tara, é uma parte fundamental da Metafísica de Tomás. Outras divergências 
podem ser encontradas entre os dois filósofos em questões tais como potên
cia e ato (Suárez teria dito que pura potencialidade é inconcebível e que a 
matéria prima deve, portanto, ser de alguma forma atual), substância e aci
dente, e outros.

A importância de Suárez como teólogo, entretanto, não se fundamenta 
em sua grande habilidade metafísica, mas, ao contrário, no fato dele ter 
tomado toda a tradição escolástica e, sendo fiei a Tomás na maior parte da 
sua teologia, desenvolver um sistema que respondeu a novos desafios. Assim, 
a primeira coisa a ser dita sobre a teologia de Suárez é que nela, como em 
sua metafísica, ele mostrou o resultado de um trabalho acadêmico incansá
vel e de uma vasta erudição. Conquanto seguindo Tomás mais de perto do 
que qualquer outro teólogo, Suárez não estava preso a ele por ignorância de 
outras alternativas. Seu trabalho, então, é lido não somente como uma vasta 
summa, mas mesmo como um resumo do summa escolástico. Seu modo de 
tratar Tomás pode ser visto na maneira em que ele lidou com a prova de 
Tomás da existência de Deus a partir da realidade do movimento {ex parte 
motus)^^ Suárez salientou que este argumento requer o princípio que tudo o 
que se move é movido por uma outra coisa. Embora isto seja verdade na 
Física, não é uma verdade metafísica, e, portanto, Suárez preferiria dizer 
que qualquer coisa que é feita é feita por uma outra."*“* A diferença pode

^  Ver o vol. 2 desta História, p.256.
"  Disp., 29.1.20 (Paris edition, 26:27).



parecer pequena, mas ela mostra que Suárez atentara à crítica de Scotus às 
cinco provas de Tomás."'^ Semelhantemente, sobre a questão da razão para a 
encarnação, Suárez seguiu a escola Franciscana ao afirmar que, mesmo se 
Adão não tivesse pecado. Cristo teria se encarnado/*’ Ele também seguiu os 
Franciscanos ao invés de Tomás e seus seguidores ao afirmar a concepção 
imaculada de Maria.“̂’ Portanto, não seria inteiramente inapropriado dizer 
que o sistema de Suárez é uma forma de Tomismo pós-Scotista e pós- 
nominalista. O mesmo pode ser dito sobre a sua doutrina da graça, que ele 
desenvolveu adaptando o Tomismo em resposta ao Molinismo -  ou modifi
cando 0 Molinismo e fazendo-o concordar com o Tomismo. Esta doutrina 
da graça, como a maior parte da teologia de Suárez, tornou-se a doutrina 
aceita na Sociedade de Jesus."*̂

As controvérsias sobre graça, predestinação 
e livre-arbítrio

Embora estas controvérsias aconteceram após o Concílio de Trento, sua 
conexão com os desenvolvimentos doutrinais que nós temos discutido é tão 
próxima que parece melhor discuti-las aqui, antes de voltar nossa atenção 
para o concílio em si mesmo. Mas uma palavra sobre as ações deste concí
lio sobre a questão da graça também é necessária para se entender o pano de 
fundo da controvérsia. Em sua sexta seção, o concílio se ocupara com a 
questão da justificação, que foi uma das questões cruciais que se levanta
ram entre a Igreja Católica e o Protestantismo. Em resposta aos pontos de 
vista que Lutero propusera, o concílio declarou que não se pode voltar para 
Deus sem graça precedente, que é dada totalmente à parte de qualquer mé-

“ Ver o vol. 2 desta História, pp.298-300.
Disp. in tertiam partem D. Thomae, 1.3.4.(Paris ed., 19:11).
De ultimo fine  horninis, 5.9.4.8 (Paris ed., 4:614).
Deve-se acrescentar, entretanto, que suas opiniões não foram sempre aceitas sem questionamento. 

Em 1591, eclodiu uma controvérsia entre Suárez e Gabriel Vasquez (1551-1604) acerca da questão da 
justiça de Deus. Suárez afirmou que o tratamento de Deus com o mundo era justo, enquanto Vasquez 
alegou que, em um sentido restrito, não pode haver justiça entre Deus e as criaturas. A controvérsia 
terminou quando o geral da ordem impôs silêncio a ambas as partes. Suárez também foi condenado 
pela Inquisição, em 1603, por sustentar que a confissão à distância era válida. Finalmente, quando ele 
afirmou em sua Defesa da Fé Católica e Apostólica que tiranicídio é justificado sob algumas circuns
tâncias, isso trouxe sobre ele -  e, por extensão, sobro a Sociedade -  a ira de mais de uma coroa.



rito que alguém possa ter, mas que a vontade humana pode e deve cooperar 
com a graça, aceitando-a e colaborando com ela com boas obras. O concí
lio prosseguiu, então, para anatematizar aqueles que ensinam que graça pre
cedente não é necessária, e aqueles que alegam, por outro lado, que a von
tade não pode nem se preparar para receber a justificação, nem rejeitar a 
graça quando ela é oferecida.'***

Estes pontos de vistas também foram compartilhados por Inácio, que 
instruíra seus seguidores que eles deveriam falar da graça divina, e louvar a 
majestade divina por isso, mas que isto não deveria ser feito “especialmen
te em nosso perigosíssimo tempo, de tal forma que boas obras e livre-arbí
trio possam ser injuriados, ou tidos como sem valor”. A o  escrever tais 
palavras, ele estava obviamente pensando nas doutrinas de Lutero e Calvino, 
e assegurando que tais pontos de vista não encontrariam aceitação entre 
seus seguidores. Assim, mesmo antes do romper da controvérsia, havia uma 
tradição implícita entre os Jesuítas -  representada pelos teólogos como Pedro 
de Fonseca e Bartolomeu Camerarius -  que insistia no livre-arbítrio e procu
rava sempre compatibilizá-lo com as doutrinas da graça e da predestinação.

Em Salamanca, entretanto, um outro ponto de vista parece ter prevaleci
do desde a época de Medina. Os primeiros professores daquela escola -  
Vitória, Cano e Soto -  haviam afirmado que alguém escolhe se vai ou não 
ouvir o divino chamado. Mas Medina, e especialmente Bánez, tinham a 
convicção de que havia perigo em conceder tanta importância para os po
deres humanos, diminuindo assim o trabalho da graça. Medina disse que 
boas obras não nos preparam para a recepção da graça, e que Deus pode 
decidir dar graça totalmente à parte de nossa preparação para isso por meio 
das obras. Báfiez foi mais longe. Em uma passagem que é estranhamente 
similar às de Zuíngho,'’' Bánez argumenta que a natureza divina é tal que 
nada fora dela pode ser a causa de suas ações, e que ela é a causa de todas as 
coisas e eventos, incluindo o pecado. Deus conhece todos os eventos con
tingentes futuros, pois Deus conhece todas as causas, e o mesmo é verdade 
sobre o pecado. Mas a causa efetiva da conversão é a ajuda do alto, e a 
causa da descrença é a falta de tal ajuda. Assim, Deus concede graça eficaz 
ao eleito, e a retém do réprobo que, de qualquer forma, é justamente conde
nado por seus pecados.

Denzinger (Roma: Herder, 1957), 792-843. 
Exercícios Espirituais (BAC, 86:238).

' Schol. Comm. in T"\ q. 19, a. 1-9 (ed. Urbano, pp.409-437).



Pode ser percebido que estes pontos de vista não foram bem recebidos 
por toda a Universidade de Salamanca pelo fato que, em 1582, em um de
bate relacionado com os méritos de Cristo, Bánez alegou que, mesmo que 
Cristo tivesse sido predestinado para sofrer, sua morte ainda teria sido me
ritória, e imediatamente um número de colegas entraram em questão com 
ele. Seu oponente mais conhecido nesse ponto foi Fr. Luis de León, que 
também acusou Bánez de sustentar pontos de vista não ortodoxos sobre a 
eucaristia. A questão finalmente se tornou tão severa que foi levada à 
Inquisição que, depois de dois anos, decidiu em favor de Bánez, embora 
não na questão da predestinação, mas na dos méritos de Cristo.

Desenvolvimentos similares estavam acontecendo na Universidade de 
Louvain, onde Michael Baius (1513-1589) estava ensinando que por meio 
da queda nós perdemos, não um dom supranatural, mas algo da nossa ver
dadeira natureza, que estava agora con'ompida.“’- Como resultado, nós não 
podemos nos voltar para Deus, pois não temos poder e o desejo real de fazê- 
lo. Nosso livre-arbítrio corrompido não pode desejar o bem. Setenta e nove 
proposições sustentadas por Baius foram condenadas por Pio V 'em 1567. 
Baius se submeteu ao decreto papal, mas logo estava ensinando uma nova 
versão de suas doutrinas, e Gregório XIll achou necessário condenar seus 
pontos de vista novamente em 1579. A universidade deu apoio a seu professor, 
que foi mais tarde eleito chanceler. Quando o jesuíta Lessius tentou refutar 
os pontos de vista de Baius, a universidade condenou as teses propostas 
pelo jesuíta que, por seu turno, respondeu publicando uma defesa de sua 
p o s iç ã o .A s  duas linhas estavam claramente traçadas. O corpo docente 
acusou Lessius de Pelagianismo, e ele, por seu turno, acusou-os de Calvinis
mo. Sobre cada aspecto da controvérsia, os pontos de vista das duas partes 
eram claramente opostos. O corpo docente dizia que Deus determina a ação 
da vontade na conversão; Lessius dizia que a vontade determina a si mes
ma. O corpo docente dizia que apenas alguns recebem de Deus uma ajuda 
eficaz para a salvação; Lessius sustentava que tal ajuda é dada a todos. O 
corpo docente afirmava que a predestinação divina é absolutamente inde
pendente do pré-conhecimento de Deus dos méritos da pessoa; Lessius 
declarava que a predestinação depende dos méritos que Deus prevê no

R X. Jansen, Baius et le Baianisme: Essai Théologique (Louvain; Museum Lessianum, 1927);
H. de Lubac, Agustinianism and Modem Theology (Nova York; Herder and Herder, 1969), pp. 1-33.

C. van Su!!, Leonard Lessius de la Compagnie de Jésus (1554-1623) (Louvain: Museum 
Lessianum, 1930).



eleito. Finalmente, a questão despertou a atenção de Sixtus V, que apontou 
uma comissão de cardeais para estudar o assunto e pronunciar um julga
mento. Os cardeais não encontraram falha no ensino de Lessius e o papa 
ordenou o fim da disputa. Mas as posições das duas partes eram muito fir
mes e diametralmente opostas para serem reunidas sem comprometimento. 
Portanto, o emissário papal simplesmente ordenou a cada parte se abster de 
atacar a outra.

Assim a matéria permaneceu até que o Jesuíta Luis de Molina (1536
1600) publicou em Lisboa seu tratado sobre A Concordância entre o Livre- 
arbítrio e os Dons da Graça?^ O livro mal saiu da gráfica antes que os 
Dominicanos começassem a questionar sua ortodoxia. A venda do livro foi 
interrompida, e Báfiez escreveu uma série de objeções a ele. Quando o livro 
foi finalmente liberado para venda, ele incluía um apêndice de objeções 
levantadas por Báfiez e a resposta de Molina a elas. Assim, pelo seu próprio 
formato, o livro estava fadado a ser controverso.

Como seu título anuncia, o propósito do livro é mostrar a concordância -  
concórdia -  que existe entre livre-arbítrio de um lado, e graça, pré-conheci
mento, e predestinação do outro. Seu alvo é claramente apologético, pois 
Molina está tentando responder às acusações feitas pelos protestantes de 
que a doutrina católica do livre-arbítrio e méritos é uma negação pelagiana 
da primazia da graça. Sua perspectiva é tomista, pois ela alega ser não mais 
do que um comentário sobre algumas breves seções do Suma que tratam 
das questões em pauta. Finalmente, seu esboço básico é relativamente sim
ples, pois é dividido em quatro partes, tratando com o conhecimento de 
Deus, a vontade de Deus, providência e predestinação.

Assim, Molina começa discutindo o conhecimento de Deus. A primeira 
questão a ser postulada neste contexto é se o conhecimento de Deus é a 
causa das criaturas. A resposta de Molina é que deve se distinguir entre o 
conhecimento “natural” e “livre” de Deus. O conhecimento natural de Deus 
inclui todas as coisas possíveis, mesmo aquelas que Deus não desejou criar, 
e, portanto, não é a causa das coisas. Mas o conhecimento livre de Deus é 
determinado pela vontade divina, e se estende apenas àquelas coisas que 
Deus desejou. Portanto, o conhecimento livre de Deus é a causa das criaturas.

Nesta seçao inteira, nós seguimos o artigo de E. Vansteenberghe, “Molinisme”, DTC, 10:2098
2187.



Esta distinção no conhecimento de Deus reflete o que Mohna entende 
por liberdade. Liberdade não é apenas “liberdade de coerção”, mas também 
e acima de tudo “liberdade de necessidade”. Uma pedra que cai, simples
mente porque está em sua natureza cair quando solta no ar, não é coagida a 
cair; mas não é livre, pois cai por necessidade. Quando os protestantes de
claram que alguém escolhe livremente o que Deus predestinou, o que eles 
querem dizer é que alguém não é coagido a uma escolha, e eles estão, por
tanto, confundindo falta de coerção com liberdade. Se alguém deve ser li
vre, deve escolher, não por necessidade, mas por seu próprio livre-arbítrio. 
O que é livre é, por definição, contingente, e, portanto, levar a cabo um 
decreto eterno de predestinação não pode ser considerado como implican
do em liberdade da parte do ser humano.

Quando Adão foi criado, foram-lhe dadas as virtudes sobrenaturais da 
fé, esperança e amor, e também “justiça original”, que ajudou e fortaleceu 
sua liberdade natural, de tal forma que ele pudesse obedecer a Deus e mere
cer vida eterna. Assim, Adão não era simplesmente “homem natural”, pois 
aos seus poderes naturais foram acrescentados dons sobrenaturais, que ca
pacitaram seu livre-arbítrio a fazer as escolhas corretas. O que aconteceu a 
ele, como conseqüência da queda, foi que ele perdeu tanto as virtudes so
brenaturais quanto a justiça original. Rigorosamente falando, o pecado ori
ginal não afetou a natureza humana, mas afetou apenas os dons sobrenatu
rais que haviam sido acrescentados a ela. Portanto, quando a teologia tradi
cional ante-Pelagiana diz que o pecado enfraqueceu a liberdade humana, o 
que isso de fato significa não é que a liberdade natural humana foi prejudi
cada, mas que ela agora não tem a ajuda sobrenatural com a qual foi dotada 
originalmente.

Em nosso estado presente, nós ainda somos livres no mesmo sentido em 
que nós éramos antes da queda. Diante de cada decisão, nós somos livres 
para escolher nosso próprio curso de ação. Mas nós não somos livres para 
escolher por nós mesmos aquelas coisas que conduzem ao nosso destino 
sobrenatural, pois tais coisas exigem poderes que são -  e sempre estiveram -  
além da nossa natureza. Agora, como antes, nós necessitamos da ajuda de 
Deus. Para crer, entretanto, a “ajuda geral de Deus”, que é oferecida a cada 
ser humano, é suficiente. Portanto, embora não seja verdade que alguém 
crê simplesmente porque decidiu crer, é verdade que a diferença entre cren
ça e incredulidade repousa na livre escolha da vontade e não em Deus.

Embora a fé justificadora seja muito mais do que assentimento ou cren
ça e assim requeira a precedente e estimulante graça de Deus, ela também



depende de uma ação livre da vontade, comandando o intelecto a crer. Este 
primeiro ato da fé é, então, seguido pelo “hábito sobrenatural da fé”, que 
Deus concede ao crente e que, daí por diante, torna possível desempenhar o 
ato da fé apenas com a “ajuda geral” de Deus. Se Deus adiciona a esse 
hábito outros dons do Espírito, não é porque eles sejam necessários para o 
ato da fé, mas porque eles a fortalecem. Assim, a initium fidei -  o começo 
da fé -  está na ação de Deus, como Agostinho asseverou; mas nosso livre- 
arbítrio ainda tem um papel importante e necessário. Além disso. Deus deci
diu que a graça precedente será normalmente concedida àqueles que fazem 
tudo em seu poder para crer e renunciar ao pecado e, portanto, pode-se dizer, 
falando livremente, que graça e salvação estão sempre à mão para aqueles 
que desejam escolhê-las. Alegar que a razão para alguns serem salvos e ou
tros não repousa na vontade de Deus, ou no dom de uma graça supostamen
te irresistível, é negar a vontade universal e salvadora de Deus. Deve-se 
dizer, ao contrário, que a diferença original entre aqueles que escolhem crer 
e aqueles que escolhem não crer consiste em seu uso livre da vontade.

As teorias de Molina sobre a graça e a predestinação estão intimamente 
conectadas com sua compreensão do relacionamento entre a ação de Deus 
e a ação de causas secundárias. Molina afirma que Deus é simultaneamente 
ativo em causas secundárias -  em contraste com a teoria do pré-movimento 
físico  de Bánez e outros Tomistas. Quando fogo produz calor, existe uma 
ação simples em que a causa secundária, fogo, e a causa primária. Deus, 
trabalham juntas. Os dois, entretanto, são muito diferentes, pois a ação do 
figo em aquecer é “particular”, enquanto que a ação de Deus é uma “ajuda 
geral” para causas secundárias. O que aconteceu de fato é que Deus deci
diu, no momento da criação, que certas coisas serão causas secundárias de 
outras e que, sabendo que elas seriam incapazes de agir por si mesmas. 
Deus decidiu que uma “ajuda geral” trabalharia simultaneamente cora as 
causas secundárias sempre que estas causas fossem ativas. O mesmo é ver
dade com referência ao livre-arbítrio aplicado àquelas decisões que não 
vão além do reino do natural e dentro do sobrenatural. Quando tomamos 
uma decisão. Deus sustenta essa decisão por meio de uma ajuda geral. Isto 
não torna Deus responsável por atos maus, pois foi decidido desde toda a 
eternidade que Deus concederia esta ajuda geral às nossas vontades. Assim, 
embora o poder de fazer o mal -  e o bem -  seja devido à ajuda divina, tal 
ajuda geral, prometida por Deus para todas as criaturas desde toda a eterni
dade, não é em si mesma a causa do mal. A única causa do mal, no sentido 
moral de ser responsável por ele, é a vontade que escolhe o mal.



Quando se trata dos atos sobrenaturais, a mesma colaboração simultâ
nea ainda existe entre a ajuda geral de Deus e a vontade, mas a estas é 
acrescentada agora a graça precedente, que também pode ser chamada de 
ajuda “especial” de Deus. O que esta faz é capacitar a vontade, com o so
corro da ajuda geral, a realizar atos de importância sobrenatural, tal como a 
fé. Assim, existe somente um ato em que três elementos estão em ação: a 
vontade, a ajuda geral, e a ajuda especial de Deus. Assim, graça -  assim 
como a ajuda geral -  age não sobre a vontade, mas com ela. Isto significa 
que a diferença entre graça precedente e graça cooperativa não é a que 
existe entre duas diferentes formas de graça, mas é uma maneira de mostrar 
que a vontade não pode realizar um ato sobrenatural sem a ajuda especial. 
Graça cooperativa é simplesmente a graça precedente à qual a vontade dá 
assentimento. Uma que este assentimento acontece, os hábitos sobrenatu
rais -  fé, esperança, caridade -  são infundidos no crente, que pode agora 
realizar atos sobrenaturais com a ajuda geral de Deus.

Se nós agora retornarmos à questão original, a respeito do conhecimento 
de Deus, nós acharemos necessário postular, além do conhecimento natural 
e livre, que nós já discutimos, um conhecimento “misto” ou “intermediá
rio” -  scientia media. A razão para isto é óbvia, pos existem realidades 
futuras contigenciais e eventos que Deus conhece, não como possíveis nem 
desejados por Deus, mas como desejados por outras vontades livres que 
Deus decidiu criar. Assim, sciencia media é aquele conhecimento pelo qual 
Deus conhece contingências futuras que serão causados por criaturas li
vres. Resumindo, Deus tem um conhecimento natural de todas as coisas 
possíveis, um conhecimento livre daquelas coisas que ele desejou, e um 
conhecimento intermediário daquelas coisas que outras vontades decidi
rão. Portanto, futuros eventos contingenciais não dependem do pré- conhe
cimento divino. Pelo contrário. Deus conhece de antemão o que criaturas 
livres decidirão livremente. Nem mesmo, tudo é desejado por Deus no sen
tido absoluto, pois deve-se distinguir entre a vontade absoluta ou eficaz de 
Deus e sua vontade condicional. O que quer que Deus deseje de acordo com 
a vontade absoluta necessariamente acontecerá, mas o que Deus deseja de 
acordo com sua vontade condicional acontecerá apenas se outras causas li
vres agirem para cumprir aquela vontade. A vontade universal salvífica de 
Deus é condicional. Embora Deus desejasse que todos fossem salvos, ape
nas aqueles que aceitam a oferta da salvação irão efetivamente ser salvos.

Diante destas premissas, a questão da eleição e reprovação pode ser res
pondida de tal forma que ela concorda com a liberdade da vontade. A pre



destinação depende do pré-conhecimento divino, não no sentido de que 
Deus decidiu retirar a ajuda divina daqueles que o rejeitarão, mas no senti
do de que Deus conhece quem livremente decidirão fazer uso apropriado 
da ajuda concedida a todos. Como a graça não é irresistível, a concessão da 
graça -  ou, em outras palavras, da ajuda especial -  não garante a salvação. 
Toda graça é eficaz e suficiente para a salvação, mas ela se torna eficaz e 
suficiente pela nossa decisão livre de aceitá-la.

A oposição de Báfiez e outros teólogos dominicanos ao sistema de Molina 
foi imediata, dura e inflexível. O próprio Bánez tentou incluir o trabalho de 
Molina no Index, quando o corpo docente de Salamanca foi apontado para 
preparar uma lista de livros proibidos dentre recentes publicações. A con
trovérsia finalmente irrompeu em Valladolid, a capital de Castela, onde tan
to os jesuítas quanto os dominicanos tinham escolas importantes. Por al
gum tempo, os dominicanos vinham criticando Molina em suas palestras, 
quando os jesuítas trouxeram a questão ã luz sustentando um debate públi
co (1594). Os dominicanos declararam os pontos de vista de Molina heréti
cos e pediram o julgamento da Inquisição sobre o assunto. Os púlpitos fo
ram usados pelos dominicanos para atacar os jesuítas, que por sua vez usa
ram sua influência na corte para ter os pregadores ofensores removidos de 
seus postos. Finalmente, após um segundo debate, que beirou uma revolta e 
do qual cada parte deu diferente significado, Molina foi acusado ante a 
Inquisição pelos dominicanos, e ele, por sua vez, acusou Báfiez e outro 
membro da sua ordem. A Inquisição espanhola sentiu-se incapaz de pro
nunciar um julgamento entre partidos tão influentes, e as autoridades teme
ram que uma divisão pudesse resultar do debate. Portanto, toda a matéria 
foi submetida a Roma.

Os dominicanos se opuseram ao Molinismo porque eles corretamente 
sentiram que o entendimento dos jesuítas sobre a graça contradizia o que 
eles encontraram em Tomás e Agostinho. A questão principal era a diferen
ça entre graça suficiente e eficaz. Os molinistas, como nós vimos, entendiam 
que não há diferença entre estas, e que o que faz a graça suficiente ser 
eficaz é a ação da vontade. Isto os dominicanos não podiam aceitar, pois 
significava que a graça recebia sua eficácia ab extrínseco, ou seja, da von
tade. Era claro para eles que Agostinho -  e Tomás após ele -  ensinara que a 
graça é eficaz em si mesma, ab intrínseco. Além disso, eles concebiam o 
relacionamento entre graça e a vontade em termos que eram radicalmente 
diferentes dos de Molina. A noção deste último sobre a ajuda simultânea 
não lhes parecia expressar adequadamente a noção de Agostinho sobre a



graça operando na vontade. Portanto, os dominicanos preferiram falar da 
physical premotion da vontade pela graça. Os molinistas viram isto como 
uma negação da liberdade, pois uma vontade que é movida por uma outra 
não está agindo livremente -  aqui se deve lembrar o entendimento de Molina 
da liberdade como liberdade não meramente de coerção, mas também de 
necessidade. Assim, as questões em pauta foram muito similares àquelas 
envolvidas no debate entre Lutero e Erasmo.

Consciente da gravidade do debate e de suas conseqüências potencial
mente desastrosas. Clemente VIII decidiu tomar a questão em suas próprias 
mãos. Ele ordenou que a controvérsia fosse suspensa e que cada ordem lhe 
enviasse um resumo de suas posições. Enquanto isso, as opiniões de um 
número de universidades e de diversos líderes eclesiásticos foram requeridas. 
Esta solução temporária não agradou os dominicanos, que agora acharam 
seus tradicionais pontos de vista tratados no mesmo nível das “inovações” 
dos jesuítas. Como os dominicanos, então, pareciam estar mais perto dos 
ouvidos do papa, eles foram finalmente bem sucedidos em persuadir Cle
mente de que uma comissão deveria ser designada para examinar o livro de 
Molina. Esta comissão foi designada em 1597, e assim começou uma longa 
série de conferências teológicas sobre a questão do auxílio divino ã liberda
de humana -  o congregationes de auxiliis. Em 1598, a comissão decidiu que 
os pontos de vista de Molina eram opostos aos de Agostinho e Aquinas e 
que, em muitos pontos, eles concordavam com as opiniões dos pelagianos. 
A condenação de Molina parecia iminente, e os Dominicanos já estavam 
celebrando sua vitória, quando um número de pessoas influentes rogou que 
a questão fosse tratada mais cuidadosamente. Quando tais pedidos chega
ram vindos do rei da Espanha, bem como da mãe do imperador e de um 
número de líderes da igreja, Clemente decidiu mudar suas táticas e convo
car uma série de diálogos entre representantes das duas facções, esperando 
que um acordo pudesse ser alcançado. Tais diálogos não foram bem sucedi
dos, e mais uma vez. Clemente estava pronto a condenar Medina. Na 
Espanha, alguns jesuítas na Universidade de Alcalá começavam a questio
nar a autoridade do papa. Clemente, então, convocou uma nova série de 
conferências que ele mesmo presidiu. Estes novos encontros começaram 
em 1602 e ainda estavam prosseguindo sem resultados significativos quan
do Clemente morreu em 1605. Seu sucessor, Paulo V, continuou a presidir 
as assembléias até 1606, quando ele decidiu que a melhor solução para a 
controvérsia era não tomar qualquer decisão. Ele declarou que nem os 
dominicanos nem os molinistas estavam ensinando opiniões contrárias à fé



católica. Os pontos de vista dos dominicanos não eram calvinistas -  como 
os molinistas alegavam -  pois eles diziam que a graça aperfeiçoa a liberda
de e não a destrói. Quanto aos molinistas, eles não eram pelagianos -  ape
sar das acusações dos dominicanos -  porque eles colocavam o initium fidei 
na divina graça, e não na vontade humana. Portanto, ambos os pontos de 
vista podiam ser sustentados e ensinados, desde que eles se refreassem de 
chamar o outro de heresia. Cinco anos mais tarde, Paulo V reforçou esta 
decisão ordenando que todos os futuros trabalhos sobre a graça fossem apre
sentados ã Inquisição antes de sua publicação. Esta proibição se repetiu e se 
fortaleceu diversos anos mais tarde com Urbano VIII ( em 1625 e 1641). 
Apesar de tais proibições, entretanto, tanto os molinistas quanto os 
dominicanos continuaram seu debate por vários séculos.

O que forçou a controvérsia molinista a passar para um pano secundário 
foi um outro debate, tratando essencialmente das mesmas questões, mas 
girando agora em torno de um homem cujos pontos de vista eram diame
tralmente opostos aos de Molina: o teólogo holandês Cornélio Jansen (1585
1638).‘’-‘’ Como nós já vimos, a Universidade de Louvain, sob a liderança de 
Baius, sustentara que a predestinação antecede ao pré-conhecimento, que 
nós perdemos nossa liberdade para nos voltarmos para Deus, e que a graça 
move a vontade no ato da conversão. Embora a controvérsia molinista ti
vesse desviado a atenção de Louvain e concentrado a mesma na Espanha, 
os pontos de vista sustentados por Baius -  repetidamente condenadas por 
Roma -  continuaram a circular na Holanda. Eles vieram à tona novamente 
no principal trabalho de Jansen, o Augustinus, publicado postumamente em 
Louvain, em 1640.

O Augustinus foi um ataque volumoso e acadêmico aos pontos de vista 
de Lessius e Molina. Seu primeiro volume estuda o Pelagianismo, enfati
zando seus pontos de vista sobre o pecado original e o poder da liberdade 
humana após a queda. O segundo volume expõe a doutrina de Agostinho
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sobre a graça, livre-arbítrio e predestinação; e o último volume tenta mos
trar que o Molinismo e outros pontos de vista similares concordam com 
Pelágio, ao invés de Agostinho.

E possível caracterizar o Augustinus em uma única sentença, dizendo 
que ele refuta o Molinismo, não baseado no Agostinianismo abrandado dos 
Dominicanos e de toda a tradição medieval, mas indo além dessa tradição 
até Agosdnho, que é interpretado da forma mais extrema. De acordo com 
Jansen, o método da Teologia é radicalmente diferente daquele da Filoso
fia. De acordo com Jansen, o método da teologia é radicalmente diferente 
do da filosofia. A Filosofia baseia-se na razão e é incapaz de ir além de 
disputas vãs. A Teologia baseia-se na autoridade e seu conhecimento é cer
to. É interessan';e notar que Jansen, que alega estar interpretando Agosti
nho, aqui assume uma posição que era típica das primeiras oposições ao 
Agostinianismo. A razão para isto é que Jansen está interessado, não em 
explicar todo o sistema do bispo de Hipona, mas, ao contrário, em estabele
cer seus pontos de vista sobre a graça e predestinação como uma autoridade 
nos debates correntes. De qualquer modo, o principal ponto que Jansen está 
tentando estabelecer por meio de seu apelo a Agostinho é que os resultados 
da queda são tais que o livre-arbítrio foi severamente limitado. Embora 
antes da queda Adão tivera uma liberdade “indiferente”, no sentido que ele 
poderia escolher entre pecar ou não, esta indiferença foi destruída pelo pe
cado original. A graça que era suficiente para levar o inocente Adão para 
Deus agora é insuficiente. Se alguém perde a sua visão, a mera luz nunca 
será suficiente para fazê-lo ver. O que se precisa é de tipo diferente de aju
da, uma que cure os olhos. Similarmente, nossa vontade se tornou agora 
escrava do pecado e incapaz de fazer o bem. Nós podemos amar nada além 
de nós mesmos e de outras criaturas. Somos incapazes de amar a Deus. 
Embora nós possamos obedecer aos mandamentos de uma forma exterior, 
apenas o fazemos por orgulho ou medo, nunca por amor. Embora ainda 
possamos perceber alguma coisa da vontade de Deus por meio da lei natural, 
a obediência a tal lei não é virtude, mas apenas a casca vazia da bondade.

Assim, interpretando o apuro humano, Jansen crê que a principal tarefa 
da graça é liberar-nos de nossa escravidão ante a concupiscência. A graça é 
necessária, não apenas para capacitar a vontade para realizar atos sobrena
turais, mas também para capacitar a vontade a fazer até o menor bem. Sepa
rada dela, a vontade só pode fazer o mal -  embora seja livre para escolher 
qual mal vai praticar. Além disso, como nosso apuro é similar ao de uma 
pessoa cega, a graça que era suficiente para ajudar Adão não pode nos aju



dar. O erro de Molina consiste precisamente em não distinguir entre livre- 
arbítrio como era antes da queda e como é lioje. Ele parece pensar que tudo 
o que a vontade precisa é da ajuda da graça -  o que seria como prescrever 
mais luz para uma pessoa cega. Contra esta interpretação sobre a nossa 
difícil situação, Jansen argumenta que conquanto Adão necessitasse não 
mais do que a graça para fortalecer sua vontade, nós precisamos de uma 
graça que determinará nossa vontade, direcionando-a para Deus. Esta gra
ça, que Jansen chama de“graça curadora”, se torna a soberana mestre da 
vontade humana, levando-a para Deus com tal gentileza que a própria von
tade não sabe que está sendo conduzida. É irresistível e infalível. Portanto, 
quem quer que a receba deve necessariamente voltar-se para Deus, embora 
0 faça voluntariamente. Aqui novamente Jansen rejeita os pontos de vista 
de Molina, pois o jesuíta dissera que verdadeira liberdade exclui não so
mente coerção, mas também necessidade. Jansen, em contrapartida, afirma 
que qualquer ato realizado voluntariamente é livre, mesmo se decorre de 
uma necessidade interna. A predestinação é absoluta e dupla -  alguns são 
predestinados para salvação e alguns para a perdição eterna. Isto decorre do 
fato que, sem a graça, a humanidade não é nada senão uma “massa de per
dição”, e que aqueles que recebem a graça devem necessariamente aceitá- 
la. Portanto, a diferença entre o salvo e o perdido depende, não da sua esco
lha, mas dos eternos decretos pelos quais Deus decidiu conceder graça a 
alguns, e recusá-la a outros.

Jansen alega que isto não é Calvinismo, pois Calvino faz a Hberdade 
uma conseqüência da graça, enquanto que o fato é que a liberdade está 
precisamente no consentimento da vontade ã graça que, simultaneamente, 
a convoca e a move. Mas apesar destas tentativas da parte de Jansen de 
mostrar como ele se diferenciava de Calvino, ele e seus seguidores foram 
repetidamente acusados de serem seguidores secretos do Protestantismo.

A publicação do Augustinus foi seguida pelo tratado Sobre a Comunhão 
Freqüente, de Antoine Arnauld (1 6 1 2 -1 6 9 4 ),que aplicou os princípios 
propostos por Jansen ao campo da piedade prática e disciplina eclesiástica. 
O movimento começou assim a tomar esta forma de resistência ã autorida
de eclesiástica que caracterizaria seus estágios posteriores. Mesmo antes do

*  Seus trabalhos reunidos em 43 vols., foram reeditados em 1964-1967 (Brussels: Culture et 
Civilisadon). O vol. 43 inclui o clássico vida de Arnauld porN . de Larriere. Ver também M. Escholier, 
Port-Royal: The Drama o f  the Jansenists (Nova York: Hawthorn Books, 1968).



aparecimento de Augustinus, os jesuítas em Louvain tentaram prevenir sua 
publicação. Após esta publicação, um niímero de professores em Louvain 
apoiou os pontos de vista de Jansen contra as seis teses que os jesuítas 
opuseram a eles. O Augustinus foi, então, reimpresso em Paris, onde teve o 
apoio de alguns professores da Sorbonne. A questão assim se tornou inter
nacional e ameaçou repetir o cisma do auxiliis. A  Inquisição baniu a leitura 
áo Augustinus em 1641; mas o corpo docente de Louvain se recusou a acei
tar o decreto e foi apoiado nesta posição por um crescente número na Fran
ça. Em 1643, Urbano V lll condenou o Augustinus em sua bula In eminenti. 
Como isto não encerrou o debate. Inocente X reiterou a ação condenando, 
em 1653, cinco proposições que supostamente refletiam os pontos de vista 
de Jansen. Os Jansenistas, entretanto, alegaram que as cinco proposições 
não eram reflexões acuradas do pensamento de Jansen, e que eles, portanto, 
poderiam continuar a sustentar os pontos de vista de Jansen, enquanto con
cordando com a condenação das cinco proposições.

A controvérsia levou ao cisma. A abadia de Cisternian do Port-Royal, 
liderada por Arnauld, recusou-se a se submeter. Arnauld teve que se escon
der e ir para o exílio, mas a tocha foi tomada por Blaise Pascal (1623- 
1662),^’ cujo Provinciales, escrito em defesa de Arnauld, obscureceu o 
Augustinus em seu impacto e popularidade. Um “Formulário” foi então 
preparado, para ser assinado por todo o clero francês, afirmando expressa
mente que as cinco proposições eram de fato encontradas em Jansen e que 
elas foram condenadas justamente. Muitos se recusaram a assinar. Como o 
Estado -  especialmente durante a época de Luís XIV -  apoiou a condenação 
dos Jansenistas, o movimento se tornou grandemente politizado. No princí
pio do século 18, o movimento era claramente aliado do Galicanismo. Em 
1713, Clemente XI condenou novamente o Jansenismo -  em sua bula 
Unigenitus. Na Holanda, um cisma permanente resultou de tentativas pos
teriores de suprimir o movimento. Na França, o Jansenismo se juntou às 
forças que finalmente levaram à revolução, e seu último expoente pode-se 
afirmar ter sido o abade Henri Gregoire (1750-1831), um Jacobita zeloso 
em quem o objetivo político terminou eclipsando as preocupações religio
sas que dominaram em Jansen, Arnauld e Pascal.

”  J. Miei. Pascal and His Theology (Baltimore; Johns Hopkins, 1969); R. Hazelton, Blaise Pascal: 
The Genius o f His Thought (Filadélfia: Wesminster, 1974).



O Concílio de Trento

A Reforma católico-romana teve suas raízes mais importantes na Espanlia. 
Enquanto o programa de Xinienes já estava se encaminhiando bem na 
Espanlia, Roma ainda era governada por uma série de papas indignos. A 
maioria dos papas da primeira metade do século 16 teve outros interesses 
no coração que a reforma da igreja. Alexander VI, que governou na virada 
do século, é conhecido pela maneira em que ele dirigiu sua política de en
grandecimento de seu filho César Bórgia (1475-1507). Após o breve reina
do de Pio III, a tiara papal foi usada por Júlio II (1503-1513), que como 
Giuliano delia Rovere fora o inimigo mais implacável de Bórgia. Embora 
Júlio tomou diversas medidas para a reforma da igreja e foi promotor das 
missões para o Novo Mundo, Ásia e África, ele também se levantou para 
desfazer os resultados da política internacional de Alexandre. Para fazê-lo, 
ele se tornou mais como um soldado do que um bispo. Além de seus inte
resses militares e políticos, Júlio devotou sua atenção ao estabelecimento 
de Roma. Foi ele quem depositou a primeira pedra para a nova basílica de 
S. Pedro. Embora não fosse um militar, Giovanni de Médici, que se tornou 
Leão X (1513-1521) após a morte de Júlio, teve a maioria das fraquezas e 
algumas das forças de seu predecessor. Cativado pelo espírito da Renascen
ça, ele apoiou um número de artistas e acadêmicos, mas fez pouco pelo 
cuidado de seu rebanho. Foi ele quem teve que tratar com os primeiros 
estágios da reforma luterana. Adriano VI (1522-1523), o último papa não 
italiano a ocupar o trono de Pedro antes do século 20, pode ser considerado 
o primeiro papa da Reforma, embora seu curtíssimo reinado não lhe permi
tiu implementar todo seu programa de reforma. Clemente VII (1523-1534) 
foi um reformador moderado, mas os dois eventos mais importantes de seu 
pontificado foram o saque de Roma pelas tropas de Carlos V e a perda da 
Inglaterra pela igreja romana, por causa do casamento de Henrique VIII e 
Catarina de Aragão. Paulo III (1534-1549) também foi um reformador mo
derado, embora inclinado em alguma medida para o nepotismo.

Apesar das fraquezas de Paulo III, foi com ele que o espírito reformador 
se apossou de Roma. Diversos dos cardinais que ele apontou eram advoga
dos ardentes da ümpeza da igreja. Um deles, Caraffa, tornar-se-ia mais tar
de Paulo IV, e como tal levaria adiante a tarefa de reformar e fortalecer a 
igreja. Mas a maior contribuição de Paulo III para a nova forma da Igreja 
Católica foi que ele nomeou uma comissão para delinear um programa de



reforma, e ele então convocou o Concilio de Trento, que daria passos rumo 
a essa reforma e, ao mesmo tempo, definiria a fé da Igreja Católica frente à 
doutrinas do Protestantismo. Embora o reinado de Júlio III (1550-1555) 
fosse um desapontamento para o partido reformista, a maioria dos papas 
posteriores do século 16 assumiu de coração a reforma -  Paulo IV (1555
1559), Pio IV (1559-1565), Pio V (1566-1572), Gregório XIII (1572-1585), 
Sixtus V (1585-1590) e Clemente VIII (1592-1605).

A reforma que estes papas empreenderam teve diversas características 
aspectos que deveriam ser notadas antes da discussão das ações do Concilio 
de Trento. A primeira característica desta reforma é que ela estava centrada 
no poder do papa. Isto pareceu necessário para evitar a dissensão que o 
Protestantismo estava demonstrando. Paulo IV fez reivindicações à autori
dade do papa que eram reminiscências dos grandes dias de Inocente III. 
Como já vimos, Sixtus V planejou incluir Vitória e Bellarmine no Index dos 
livros proibidos, porque eles negavam que o papa tinha autoridade tempo
ral direta sobre todo o mundo. Estas ênfases na centralização produziriam 
mais tarde atrito entre os papas e diversos monarcas cujos ancestrais haviam 
tido um grande peso de influência nos negócios da igreja em seus domínios. 
Deve-se também notar que esta reforma foi concebida como descendo da 
cabeça da igreja para seus membros. Foi neste ponto que os jesuítas prova
ram ser o instrumento mais forte nas mãos dos papas reformadores. Eles 
eram um exército desejoso de levar adiante suas instruções com precisão 
militar. Sem eles, a Reforma católico-romana é inconcebível. Então, deve
se notar que esta reforma intentava ser estritamente ortodoxa. A fé tradicio
nal da igreja -  e mesmo aquelas tradições que haviam se desenvolvido du
rante os últimos séculos da Idade Média -  não era para ser reformada. O 
que necessitava uma mudança eram a vida moral e religiosa da igreja e de 
seus membros, e não a instituição ou suas doutrinas. O leitor pode ter nota
do que a maioria dos principais teólogos da Reforma Católica teve proble
mas com a Inquisição. Isto resultou de um forte consenso que a ortodoxia 
devia ser preservada em cada detalhe e a todo custo. A Inquisição foi 
reavivada e fortalecida. Ela então desenvolveu um novo instrumento para a 
preservação da ortodoxia; o Index librorum prohibitorum. Embora a prática 
de condenar certos livros fosse muito antiga, a invenção da imprensa e a 
conseqüente explosão bibliográfica fizeram parecer aconselhável publicar 
uma lista de livros que os Católicos eram proibidos de 1er. O Index foi pu
blicado primeiramente em 1559 pela Inquisição Romana e sofreu um con
tínuo processo de revisão e adição até Paulo VI finalmente suprimi-lo em



1966 -  um ano antes, ele transformara o Santo Oficio da Inquisição na 
Congregação para a Doutrina da Fé, cujo poder e objetivos eram mais 
limitados. Finalmente, deve-se observar que esta compreensão limitada 
da Reforma pode ser vista no fato que o Concilio de Trento não tentou 
modificar a liturgia para torná-la mais relevante para os tempos moder
nos. Esta tarefa foi deixada para o Segundo Concilio do Vaticano e a re
forma que ele colocou em ação. No século 16, era considerado suficiente 
condenar o Protestantismo definindo a fé da Igreja Católica, e reformar e 
regular a vida moral da igreja.

A história do Concilio de Trento (1545-1563)^*^ é longa e complexa. 
Embora nós não possamos recontar esta história aqui, deve-se notar que o 
resultado final do concilio foi o resultado de um longo processo em que 
uma série de dificuldades políticas e teológicas foi superada. Politicamen
te, a principal dificuldade foi que o imperador e o papa competiram pelo 
controle do concilio. Teologicamente, a principal dificuldade foi a tensão 
entre aqueles que pensavam que o concilio deveria tentar reconquistar 
pelo menos alguns dos protestantes, concedendo algumas de suas reivin
dicações, e aqueles que sentiam que a tarefa do concilio deveria simples
mente ser condenar o Protestantismo e estabelecer sua própria agenda 
para Reforma. Ambos os lados tiveram forte apoio político, e mesmo en
tre aqueles que desejavam ver os protestantes condenados, havia aqueles 
que desejavam que o concilio introduzisse na Igreja Católica Romana al
gumas das mudanças ansiadas pelos protestantes. Assim, Carlos V, por 
exemplo, esperava que o concilio permitisse aos sacerdotes se casar, ofe
recer comunhão das duas maneiras e celebrar parte da liturgia na língua 
nativa. Como resultado destas tensões, o concilio foi freqüentemente in
terrompido, tendo uma duração de quase oito anos. O resultado final foi a 
Igreja Católica moderna.

O Concilio de Trento agiu em duas direções básicas: a Reforma dos costu
mes e leis da igreja, e a clara definição do dogma contra os pontos de vista 
protestantes Os decretos a respeito da Reforma tentaram corrigir alguns dos 
abusos contra quais tanto os protestantes quanto os Católicos advogavam e

“  H. Jedin, A History o f  the Council o f  Trent (Londres: Thomas Nelson and Sons, 1957); C. J. 
Hefele, A History o f the Christian Councils from  the Original Documents (Edimburgo: T. & T. Clark, 
1872 - ) ,  vols, 9-10; J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, reimpressão 
(Graz, Áustria: Akademische Druckund Verlagsanstalt, 1961), vol. 33; C. S. Sullivan, The Fonnulation 
o f the Tridentine Doctrine on Merit (Washington: Catholic University of America, 1959).



a Reforma protestara, tais corao absentism o,pluralism o,“  ignorância da 
Escritura,®* ordenação irresponsável,“  etc.

As questões doutrinárias tratadas pelo concílio foram basicamente aque
las levantadas pela Reforma Protestante: a autoridade da Escritura, a natu
reza e conseqüências do pecado original, justificação, os sacramentos, pur
gatório e a veneração dos santos e suas relíquias. Em praticamente todas 
estas questões, o concílio tomou uma posição diametralmente oposta à dos 
reformadores protestantes. Assim, a Reforma Protestante teve um efeito 
contrário na Igreja Católica, que se sentiu compelida a definir muitos assun
tos que até então permaneciam indefinidos.

Tal foi o caso com a questão da autoridade da Escritura e seu relaciona
mento com a autoridade e a tradição. Reagindo ao princípio protestante da 
sola scriptura -  Só a Escritura -  o concilio não apenas afirmou a autoridade 
da tradição, mas foi mais longe colocando-a ao lado da Escritura.

Ele [o Concílio] também claramente percebe que estas verdades e regras 
estão contidas nos livros escritos e nas tradições não escritas, que, 
recebidas pelos Apóstolos da própria boca de Cristo, ou dos próprios 
Apóstolos, ditando-as o Espírito Santo, desceram a nós, transmiddas 
como se fossem  de mão em mão. Seguindo, então, os exemplos dos 
Pais Ortodoxos, o Concílio recebe e venera com um sentimento de 
piedade e reverência todos os livros tanto do Antigo quanto do Novo 
Testamento, desde que um Deus é o autor de ambos; também, as 
tradições, quer se relacionem com a fé ou moral, como tendo sido 
ditadas oralmente por Cristo ou pelo Espírito Santo, e preservada na 
Igreja Católica em uma sucessão ininterrupta.®^

Então, após listar os livros canônicos, o Concílio prosseguiu anatemati
zando qualquer um que recusasse a aceitar a autoridade de tais livros “na 
medida em que era comum que fossem lidos na Igreja Católica e como eles 
estão contidos na velha Edição da Vulgata Latina.®'  ̂Consistente com a pari-

MansU 33:45, 140-142.
“  Ibid., pp.55,56.

Ibid., pp.29,30.
“  Ibid., pp.142-146. O Capítulo XVIII deste Decreto sobre Reforma {Ibid., pp .146-149) trata do 

estabelecimento de seminários, e teria vasta conseqüências em prover a Igreja Católica com um clero 
de boa formação.
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dade da tradição e da Escritura como fontes de autoridade, o Concilio de
cretou que ninguém poderia interpretar a Escritura “contrário àquele senti
do que a santa madre igreja, a quem pertence julgar seu verdadeiro sentido 
e interpretação, tem sustentado e sustenta”/’̂  E, com o objetivo de garantir 
que esta ordem fosse obedecida, o Concilio ordenou posteriormente que 
nenhum livro fosse publicado sem a aprovação das autoridades eclesiásti
cas, e que tal aprovação devia aparecer escrita no começo do livro. Este 
procedimento devia ser adotado sem custo para o autor ou editor -  e aqui, 
pode-se ver a genuína preocupação do Concilio de abolir qualquer coisa 
com aparência de simonia.

A quinta seção do Concilio tratou da questão do pecado original. Após 
afirmar a realidade do pecado original, suas conseqüências para o corpo e a 
alma, e sua transmissão de Adão para a sua descendência, o texto prosse
guiu condenando aqueles que rejeitassem o batismo infantil, bem como 
qualquer um que reivindicasse que por meio da graça do batismo a culpa do 
pecado original não é cancelada, “ou dissesse que a totalidade daquilo que 
pertence à essência do pecado não é retirado, mas afirmasse que é apenas 
cancelado ou não imputado”.*̂’® Contra tal ponto de vista, Trento declarou 
que os batizados são feitos “inocentes, imaculados, puros, sem culpa”, e 
que aquilo que neles permanece é “uma inclinação para o pecado”.®’

O decreto sobre o pecado original pode ser considerado como sendo um 
prólogo do decreto sobre a justificação, publicado na sexta seção (Janeiro, 
1547). O decreto sobre a justificação é, sem dúvida alguma, o coração do 
trabalho teológico do Concího.“  Ele consiste de 16 capítulos, seguidos por 
33 cânones de maldição.®“̂ O decreto introduz o assunto declarando que a 
humanidade caída não pode alcançar a justificação, e que isto é verdade 
tanto para os judeus quanto para os gentios, pois nem a lei nem a natureza 
humana é suficiente para a justificação (capítulo 1). Esta foi a razão para a 
vinda de Cristo (capitulo 2), de forma que aqueles a quem os méritos de 
Cristo são comunicados podem ser justificados (capitulo 3), e transportados 
do seu estado miserável como filhos de Adão para o abençoado estado de 
filhos adotivos de Deus por meio do segundo Adão (capítulo 4).

p. 19 {Mansi, 33:23).
“  Ibid., p.23 {Mansi, 33:28).
«  Ibid.
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Após esta introdução geral, as questões debatidas entre protestantes e 
católicos -  e mesmo entre os próprios católicos -  são retomadas. O capítulo 
cinco afirma que a justificação começa com a graça precedente, indepen
dente de quaisquer méritos; mas também afirma que o livre-arbítrio deve 
então aceitar ou rejeitar a salvação que lhe é oferecida.

Além disso, é declarado que nos adultos o começo dessa justificação 
deve derivar da graça inclinadora de Deus.... Sem quaisquer méritos 
de sua parte, eles são chamados; para que aqueles que pelo pecado 
foram separados de Deus, possam ser dispostos através da Sua graça 
vivificadora e ajudadora a se converter para sua própria justificação, 
aceitando livremente e cooperando com essa graça; de forma que, é 
Deus que toca o coração do homem através da iluminação do Espírito 
Santo, e o homem em si mesmo não pode fazer absolutamente nada 
ao receber essa inspiração, desde que ele também pode rejeitá-la, nem 
mesmo é ele capaz, por seu próprio hvre arbítrio e sem a graça de 
Deus, de se mover para a justiça aos Seus olhos.™

A maneira pela qual os adultos são preparados para receber a justifica
ção é pela fé, esperança e amor. Em primeiro lugar, eles recebem fé pelo 
ouvir. O resultado é que eles se vêem como pecadores e são movidos para a 
esperança que Deus, por causa de Cristo, irá olhá-los com favor. Isto os faz 
confiar e amar a Deus como a fonte de justiça, e vir a odiar o pecado. Este 
ódio do pecado é chamado arrependimento, e -  nos adultos -  deve aconte
cer antes do batismo (capítulo 6).

Após esta preparação vem a própria justificação, que é descrita em termos 
que são claramente antitéticos ao entendimento de Lutero sobre o assunto. 
A justificação “não é apenas uma remissão dos pecados, mas também a 
santificação e renovação do homem interior por meio da recepção voluntá
ria da graça e dons por meio dos quais um homem injusto se torna justo”.’' 
E “nós somos, não apenas reputados justos, mas somos verdadeiramente 
chamados e justos, recebendo a justiça em nós”.’  ̂“Pois fé, a menos que a 
esperança e a caridade sejam acrescentadas a ela, nem une o homem perfei
tamente a Cristo, nem o faz um membro vivo do seu c o r p o . A s s i m ,  a

™ Schroeder, Canons, pp.31,32 {Mansi, 33:33-34). 
Ibid., p.33 {Mansi, 33:34-35).
Ibid., {Mansi, 33-35). 

” /èírf„ p.34 {Mansi, 33:35).



justificação é declarada como sendo, não a imputação da justiça de Cristo 
ao crente, mas o ato pelo qual Deus, com a colaboração do livre-arbítrio 
humano, faz o crente justo. Os prelados e teólogos em Trento claramente 
perceberam que este era uma das questões cruciais separando protestantes 
e católicos, e se direcionaram diretamente a ela. O resto do decreto sobre 
justificação é simplesmente uma elaboração deste ponto. Quando Paulo 
fala de justificação pela fé, o que ele está efetivamente quer dizer é que o 
começo da justificação acontece pela fé e não por méritos (capítulo 7). Não 
é necessário saber que alguém foi justificado; a justificação pode ser uma 
realidade mesmo sem o conhecimento disso, pois não se pode ter certeza de 
ter recebido graça (capítulo 9). A justificação, sendo uma realidade objeti
va no crente, pode crescer por meio das boas obras (capítulo 10). A noção 
de que os justificados pecam mesmo em suas boas obras -  simul iustus et 
peccator -  também deve ser rejeitada, pois os justificados, tendo em si 
mesmos uma justiça objetiva, podem e devem fazer boas obras, mesmo que 
ocasionalmente caiam no pecado venial (capítulo 11). Com exceção de 
uma rara revelação especial, não podemos saber sobre nossa própria pre
destinação e, portanto, não deveríamos presumir sobre ela (capítulo 12). 
Semelhantemente, aqueles que são inclinados a confiar no dom da perse
verança deveriam acautelar-se para evitar cair, e se devotarem com temor 
e tremor às boas obras (capítulo 13). O capítulo 14 mostra como este 
entendimento da justificação está relacionado com o sistema penitencial, 
pois aqueles que pecaram após a graça do batismo devem agora procurar 
recuperar, por meio do sacramento da penitência, a graça que eles perde
ram. O sacramento -  ou o desejo de recebê-lo -  serve para a remissão da 
punição eterna do pecado; mas a punição temporal deve ser tratada por 
meio da penitência.

Daí, deve ser ensinado que o arrependimento de um Cristão após sua 
queda é muito diferente daquele em seu batismo, e que ele inclui não 
apenas um a determinação para evitar pecados e um ódio deles... mas 
também a confissão sacramental desses pecados, pelo menos o seu 
desejo, a ser feita na época própria, e a absolvição sacerdotal, bem 
com o a penitência através do jejum , esm olas, orações e outros 
exercícios devotos da vida espiritual, não de fato para a punição etema, 
que é, juntam ente com a culpa, cancelada tanto pelo sacramento como 
pelo desejo do sacramento, mas para a punição temporal que, como 
os escritos sagrados ensinam, não é sempre totalmente cancelada, como



4c é feito no batismo, àqueles que, ingratos ante a graça de Deus que eles 
receberam, entristeceram o Espírito Santo.’"*

O pecado mortal causa a perda da graça, embora não da fé -  exceto no 
caso de infidelidade religiosa, na qual ambas são perdidas. Portanto, aque
les que estão em pecado mortal, embora talvez possam ter fé, não serão 
salvos (capítulo 15).

Finalmente, aqueles que foram assim justificados devem abundar nos 
frutos da justificação, que são boas obras e seus méritos. Assim, o crente 
recebe a salvação eterna “tanto como uma graça prometida misericordiosa
mente aos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, quanto como uma re
compensa prometida pelo próprio Deus, a ser dada fielmente por suas boas 
obras e méritos” . O  justificado, por meio das suas boas obras, pode satis
fazer plenamente a lei divina, e assim merece a vida eterna.

Os anátemas no final do decreto são muito longos e detalhados para 
discutir aqui. Em gerai, após três anátemas simplesmente relacionando-se à 
condenação do Pelagianismo, os demais são direcionados aos protestantes. 
Eles não são limitados à questão da justificação, mas também tratam com 
assuntos relacionados tais como graça, livre-arbitrio e predestinação. Al
guns deles são direcionados a pontos de vista levantados somente por al
guns reformadores, e outros claramente respondem aos exageros ou carica
turas do ensino protestante. Mas, em gera,l elas mostram um entendimento 
acurado das questões separando os dois campos. Estes anátemas são tão 
cruciais para a ruptura final das partes que será bom citar alguns dos mais 
representativos.

Can. 9. Se alguém diz que o pecador é justificado somente pela fé, 
significando que nada mais é requerido para cooperar com o objetivo 
de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário 
que ele seja preparado e disposto pela ação da sua vontade, seja 
anátema.

Can. 11. Se alguém diz que os homens são justificados exclusiva
mente pela imputação da justiça de Cristo, ou exclusivamente pela 
remissão dos pecados... ou também que a graça pela qual nós somos 
justificados é apenas a boa vontade de Deus, seja anátema.

''*Ibid., p.39 {Mansi, 33:38). 
”  Ibid., p.41 {Mansi, 33:39).



Can. 17. Se alguém diz que a graça da justificação é compartilhada 
somente por aqueles que são predestinados para a vida, mas que todos 
os outros, que são chamados, são chamados de fato, mas não recebem 
graça, como se eles fossem pelo poder divino predestinados para o 
mal, seja anátema.

Can. 18. Se alguém diz que os mandamentos de Deus são impossíveis 
de observar, mesmo por aquele que é justificado e constituído na graça, 
seja anátema.

Can. 25. Se alguém diz que em toda boa obra o homem justo peca 
pelo menos venialmente ou, o que é mais intolerável, mortalmente, e 
daí merece a punição eterna, e que ele não é condenado somente por 
esta razão, porque Deus não imputa estas obras para condenação, seja 
anátema.

Can. 30. Se alguém diz que, após a recepção da graça da justificação,
... nenhum débito de punição temporal permanece para ser pago neste 
mundo ou no purgatório... seja anátema.

Can. 31. Se alguém diz que justificado peca quando ele pratica boas 
obras com vistas a uma recompensa eterna, seja anátema.^'’

O resto do trabalho doutrinário do Concilio relacionou-se com os sacra
mentos, que o prelado sentiu que deviam ser discutidos como conclusão da 
doutrina católica da justificação. A sétima seção foi capaz de produzir ape
nas uma lista de anátemas que fez pouco mais do que fixar o número de 
sacramentos em sete, insistiu no valor objetivo e necessidade dos sacra
mentos, e rejeitou os pontos de vista dos Anabatistas e outros sobre o batis
mo e confirmação.^’ Várias dificuldades políticas e práticas impediram o 
Concilio de discutir a eucaristia mais profundamente, até quatro anos mais 
tarde, quando a décima terceira seção se reuniu, em 1551. Então, após uma 
pausa de quase onze anos, o sacramento do altar foi novamente retomado 
nas seções vigésima primeira e vigésima segunda, em 1562. Durante o in
tervalo, algumas outras questões ocuparam a atenção do Concilio, embora 
na maior parte do tempo ele não fora capaz de se reunir. Portanto, os decre
tos sobre a eucaristia foram produzidos durante um largo período, e os dele
gados que participaram no primeiro decreto foram, em muitos casos, dife
rentes daqueles que participaram nos dois últimos.™ Em geral, entretanto.

™ Ibid., pp.43-46 (Mansi, 33:40-43). 
Mansi, 33:51-55.
Mansi, 33:80-85, 121-124, 128-133.



Trento simplesmente afirmou as crenças e práticas que haviam, então, se 
tornado tradicionais. A doutrina da transubstanciação, que já fora definida, 
foi reafirmada. O sacramento deve ser tanto preservado quanto venerado 
com uma adoração equivalente a latria -  aquela reservada apenas para Deus -  
pois Deus está presente no sacramento guardado. Antes da comunhão, am
bos, o leigo e 0 sacerdote, devem confessar seus pecados sacramentalmen
te, embora o sacerdote, que não teve a oportunidade de fazê-lo, deva cele
brar a eucaristia em caso de necessidade urgente. A comunhão dos dois 
tipos não é necessária para a recepção tanto do corpo quanto do sangue de 
Cristo. Embora seja verdade que nos tempos antigos a comunhão dos dois 
tipos fosse a prática usual, a igreja tem autoridade para determinar a forma 
na qual a comunhão deverá ser dada, e sua lei corrente de reter o cálice do 
leigo deveria ser obedecida, pelo menos até a própria igreja decidir de outra 
forma.’® A missa é um sacrifício em que Cristo é oferecido novamente, 
embora de uma forma não sanguinária. Este sacrifício aplaca a Deus, pois 
“satisfeito por este sacrifício, o Senhor concede a graça e o dom da penitên
cia e perdoa até os crimes e pecados mais graves”.**” Embora o Concilio 
prefira que todos os presentes participem na comunhão, as missas em que 
apenas o sacerdote participa dos elementos são declaradas válidas. Todos 
os ritos instituídos pela Madre igreja em conexão com a missa foram esta
belecidos para o bem-estar dos crentes, e devem ser obedecidos. Isto inclui 
a proibição de celebrar a missa na língua materna, embora sacerdotes sejam 
obrigados explicar os mistérios da missa ao povo. Em paralelo a estas afir
mações positivas, o Concílio anatematizou aqueles pontos de vista que ele 
considerou opostos à fé católica.

Quanto aos outros sacramentos, Trento reafirmou novamente a doutrina 
tradicional da Igreja Católica. Em conexão com essa reafirmação, outras 
questões tais como a existência do purgatório, o valor das relíquias dos 
santos e a autoridade conferida no ato da ordenação também foram discuti
das. Em cada caso, a decisão do Concilio foi de reafirmar ou o que já era 
uma doutrina definida ou simplesmente o consenso geral da igreja medie
val. Em cada um deles, entretanto, e especialmente no contexto do 
matrimonio e ordenação, o Cncílio legislou contra os vários abusos que 
haviam se tornado objeto de ataque pelos protestantes.

Neste ponto, o Concilio deixou a porta aberta para decisões futuras a serem feitas pelo papa. 
Mansi, 33:123-124,137.

Schroeder, Canons, p. 146.



Assim, o Concílio de Trento respondeu ao desafio protestante, e ao cla
mor geral por reforma, de uma maneira dupla. Em assuntos de doutrina, ele 
consistentemente tomou o lado conservativo. Tudo o que se tornara crença 
aceita na Igreja Ocidental, e tudo o que os Protestantes atacaram, agora se 
tornou a doutrina oficial e final da Igreja Católica. Mas em assuntos de 
moralidade e cuidado espiritual do seu rebanho, o Concílio tomou o rumo 
de uma reforma rigorosa. Simonia, absentismo, pluralismo e a violação dos 
votos do celibato não seriam mais tolerados. O espírito de Trento é o mes
mo da Sociedade dos Jesuítas e da Inquisição: rigorosa lealdade ao dogma 
tradicional, uma vida moral austera e uma preocupação sincera de que as 
ministrações da igreja fossem disponíveis para todos os seus filhos.

Esta é uma das duas razões porquê Trento é considerada como símbolo 
da Reforma Católica e, portanto, o começo da Igreja Católica Romana 
moderna. A outra razão é que, durante a prolongada vida do Concílio, mu
danças significativas aconteceram no que diz respeito à autoridade papal. 
Quando o concílio estava para se reunir, uma das questões em pauta era a 
autoridade do papa. Não foi simplesmente uma questão pelos Protestantes 
terem negado esta autoridade; também ocorreu porque o papa encontrou-se 
em uma posição onde sua autoridade foi questionada por bons católicos. A 
razão porque um Concílio foi considerado necessário foi que a voz do papa 
não seria atendida. A razão principal porque levou tão tempo para o Concí
lio se reunir e porque o mesmo achou tão difícil continuar trabalhando sem 
longas interrupções foi que um número de monarcas católicos -  notavel
mente Carlos V durante as primeiras negociações -  sentiu que eles deviam 
ter uma medida de controle sobre a assembléia e, portanto, nem sempre 
colaboraram com o papa em seus esforços para convocar o Concílio. No 
final da reunião, entretanto, as condições haviam mudado radicalmente. 
Pio IV foi, sem nenhuma dúvida, o mestre do Concílio, que na sua última 
seção requereu dele uma confirmação de todos os decretos que ele promul
gara, não somente durante seu reinado, mas também sob os reinados de 
Paulo III e Júlio III. Pio o fez em uma bula em que ele declarou o Concílio 
como ecumênico e obrigatório a todos, e no qual ele também decretou que 
ninguém devia publicar comentários ou outras interpretações das decisões 
conciliares sem a expressa aprovação da Santa Sé.

O papa foi assim feito simultaneamente a fonte da autoridade do Concí
lio e seu intérprete final. O movimento conciliar do final da Idade Média 
chegara ao fim. A moderna Igreja Católica Romana nasceu.



IX
A TEOLOGIA DA ORTODOXIA 

LUTERANA

Na Europa Continental, o século 17 foi um período de ortodoxia confessio
nal. O Luteranismo, bem como a tradição Reformada e a Igreja Católica 
Romana, passaram por um processo de sistematização e esclarecimento de 
posições doutrinárias que cada um destes grupos haviam assumido durante 
0 século anterior. Na Inglaterra, a situação era um pouco diferente, pois 
durante o século 17 a Reforma controlada, advogada por Elizabete e seus 
ministros, rompeu suas fronteiras, e movimentos novos e mais radicais vie
ram para o primeiro plano. Tanto no Continente como na Grã Bretanha, e 
dentre Protestantes e Católicos, a Filosofia desenvolveu rapidamente um 
status independente. Embora a maioria dos filósofos do período se decla
rasse sinceros cristãos, seu trabalho foi desenvolvido independente dos teó
logos. O resultado foi que a teologia se desenvolveu neste contexto segun
do linhas conservadoras, relembrando os fundadores de cada confissão e 
seus documentos básicos. A Filosofia, por outro lado, valendo-se do fim do 
Escolasticismo, procurou novos caminhos, e assim, olhou para o futuro. A 
história da teologia cristã, do século 17 ao 19, é um processo em que, após 
um período de inflexível ortodoxia, a teologia começou a tomar conheci
mento do trabalho dos filósofos e cientistas, e assim, afastou-se da ortodo
xia rigorosa e se moveu na direção do Racionalismo.

A partir disto, segue o esboço deste e dos dois próximos capítulos. Aqui, 
nós mostraremos qual foi a natureza da ortodoxia luterana durante o século 
17. No próximo capítulo, nós nos voltaremos para os eventos paralelos na



tradição reformada. Finalmente, nós revisaremos os desenvolvimentos filo
sóficos que teriam mais tarde uma grande importância para a Teologia. Na 
liltima parte deste volume, veremos como estas várias tendências interagiram 
de diversos modos nos séculos 18 e 19.

A ortodoxia luterana no século 17 não deve ser confundida com o Lute- 
ranismo rigoroso do século 16. É verdade que na maioria dos pontos que 
foram discutidos no século anterior os teólogos ortodoxos concordaram com o 
Luteranismo estrito. Mas toda a sua perspectiva teológica era muito diferen
te. Enquanto que os Luteranos rigorosos interpretaram Lutero e Melanchthon 
como opostos entre si, os teólogos ortodoxos sentiram que uma grande parte 
do que Melanchthon tinha a dizer era de grande valor e, portanto, procuraram 
harmonizar seus pontos de vista com os de Lutero. Muitos deles, conscien
tes de que eles eram profundamente devedores a Melanchthon, usaram seu 
Loci como livro-texto em suas classes. Seu uso da Metafísica -  e especial
mente de Aristóteles -  enquanto o século progredia, foi outro significativo 
afastamento da teologia do Luteranismo estrito. Portanto, a ortodoxia luterana 
merece uma consideração separada na história do pensamento cristão.

Por outro lado, entretanto, a teologia luterana durante o século 17 -  como 
a maioria das outras ortodoxias -  não produziu um línico personagem cujo 
trabalho se destaca acima de seus contemporâneos. Portanto, a melhor for
ma de explicar a teologia do período parece ser começar com um breve 
parágrafo introdutório de cada um dos principais teólogos, mostrando algo 
do desenvolvimento que ocorreu, para então voltar para uma exposição mais 
sistemática das principais doutrinas do movimento como um todo.

Principais teólogos

o  grande precursor da ortodoxia luterana foi Martin Chemnitz (1522
1586), que já mencionamos em conexão com sua Cristologia e sua partici
pação no esboço da Fórmula de Concórdia. ' Ele também escreveu um tra-

' R. D, Preus, The Theology o f Post-Refonnation Lutheranism: A Study o f Theological Prolegomena 
(St. Louis: Concordia, 1970), pp.47-49. Este livro contém um excelente resumo da vida e trabalhos 
dos principais teólogos da ortodoxia luterana. Eu o apresento ao leitor para detalhes adicionais e 
bibliografia sobre os teólogos que eu discuto, bem como para uma lista mais completa dos teólogos do 
período, muitos dos quais eu não incluí em meu breve resumo; sobre Chemnitz, ver L. Poellet, org.. 
Ministry, Word, and Sacrament:An Enchiridion (St. Louis: Concordia, 1981). Cf. Jungkuntz Fomut- 
lators, pp.46-68.



balho de quatro volumes em que ele tentou mostrar que o Concílio de Trento 
abandonara não somente a fé encontrada na Escritura, mas também a tradi
ção cristã primitiva. Chemnitz, assim, tornou-se a contrapartida luterana de 
Belarmino e, anos mais tarde, uma grande parte das polêmicas católico- 
romanas contra o Protestantismo consistiu numa refutação de seus ataques. 
Ele também fez uma vasta tentativa de sistematizar a Teologia Bíblica. Esta 
foi publicada postumamente sob o título de Loci theologici. Já menciona
mos seu tratado Sobre as Duas Naturezas de Cristo, que seria muito influente 
em discussões cristológicas posteriores. Mas a razão porquê Chemnitz 
pode ser chamado de precursor da ortodoxia luterana é que ele estabele
ceu para si mesmo a grande tarefa de reconciliar as facções opostas den
tro da tradição luterana. Embora aceitando muitas das doutrinas dos 
luteranos estritos, ele foi, entrementes, muito apreciador de Melanchthon, 
de quem derivou uma grande parte do seu método e estilo. Portanto, com 
Chemnitz -  e com a mais importante das suas realizações, a Fórmula de 
Concórdia -  a tradição luterana entrou em um novo período em que a 
Teologia seria mais positiva e as polêmicas seriam geralmente dirigidas 
aos não-luteranos.

Após um período de ensino na Universidade de Marburgo, Aegidius 
Hunnius (1550-1603) juntou-se ao corpo docente de Wittenberg, sendo re
conhecido como tendo começado a tradição da ortodoxia luterana nessa 
universidade.- Embora não tenha escrito um grande compêndio sistemáti
co, ele tratou das mais prementes questões teológicas do seu tempo. Ele 
também escreveu vastos comentários bíblicos que, mais tarde, foram usa
dos por outros teólogos mais sistemáticos.Ele foi o pai de Nicolau Hunnius, 
outro teólogo ortodoxo de que trataremos posteriormente. Isto é importan
te, pois tem sido salientado que, durante o período da ortodoxia luterana, as 
principais cadeiras da Teologia foram ocupadas por verdadeiras dinastias, e 
que Teologia se tornou uma ocupação passada de pai para filho, como qual
quer outro ofício.''

- F. Lau, “Hunn(ius), Aegidius” , RGG, 3:46-87; Preus, The Theology o f  Post-Refonnation  
Lutheranism, pp.50,51 ; G. Adam, Der Streit um die Prädestination im augsenhenden 16. Jahrundert: 
Eitle Untersuchung zu den Entwürfen von Samuel Huber und Aegidius Hunnius (Neunkirchen: Neun- 
kirchener Verlag, 1970).

’ Adam, Der Streit, pp.213-215, lista todos os seus trabalhos.
* E. G. Leonard, Histoire générale du protestcmtisme (Paris: Presses Universitaires de France, 

1961). 2:186-188.



Leonardo Hütter (1563-1616) também foi professor em Wittenberg, 
onde ele contribuiu para o trabalho que Hunnius já  havia começado em 
favor da ortodoxia luterana.^ Enquanto Hunnius desenvolveu a maior par
te de seu trabalho em estudos bíblicos, Hütter devotou sua atenção à 
Dogmática e ao estudo dos credos e confissões. Junto com Gerhard, ele 
desenvolveu uma teoria sobre a inspiração da Escritura que se tornaria 
normativa para todo o período da ortodoxia luterana. Embora seu traba
lho sistemático mais conhecido, Loci Communes Theologici, tenha sido 
influenciado por Melanchthon de muitas formas, ele era mais próximo de 
Lutero do que de Melanchthon. Seguindo a liderança de Lutero, ele distin
guiu claramente entre Teologia e Filosofia e tentou desenvolver seu siste
ma teológico baseado nas Escrituras e confissões, e inteiramente inde
pendente de considerações filosóficas e metafísicas. A importância que 
ele deu às confissões luteranas pode ser vista no título do que talvez foi 
seu mais importante trabalho, Um Resumo de Temas Teológicos Reunidos 
a partir da Sagrada Escritura e do Livro de Concórdia. Ele também este
ve envolvido em polêmicas com teólogos católicos e reformados. Contra 
os católicos ele escreveu Vinte Controvérsias contra Bellarmine, onde ele 
tentou refutar os argumentos do famoso cardeal. Seu principal trabalho 
polemista contra os reformados foi sua defesa da Fórmula de Concórdia 
contra o teólogo de Zurique Rudolph Hospinian.'’

O maior teólogo da ortodoxia luterana foi, sem dívida alguma, João 
Gerhard (1582-1637), que estudou em Wittenberg e Jena, passou alguns 
anos no trabalho eclesiástico administrativo, e finalmente retornou a Jena 
como um professor em 1616.’ Seu principal trabalho de erudição bíblica foi

’ F. Lau, “Hütter (Hutterus), Leonhard”, RGG, 3:468; Preus, The Theology o f Pos-Reformation 
Lutheranism, pp ,1-52; Ritschl, Dogmengeschichte, 4:257-261.

Hospinian atacara a Fórmula de Concórdia em 1607, sob o título satírico de Concórdia discors. 
Hütter respondeu sete anos mais tarde com seu Concórdia concors. Cf. O. E. Strasser, “Hospinian 
(Wirth), Rudolph”, RGG, 3:458.

’ F. Lau, “Gerhard, Johann”, RGG, 2:1412-13; Preus, The Theology o f Post-Reformation Luthe
ranism, pp.52,53; Ritschl, Dogmengeschichte, vol 4, passim', B. Hägglund, Die Heilige Schrift 
und ihre Deutung in der Theologie Johann Gerhards: Eine Untersuchung über das altlutherische 
Schriftverständnis (Lund: W. Gleerup, 1955); R. P. Scharlemann, Thomas Aquinas cmd John 
Gerhard (New Haven: Yale University Press, 1964); Kirste, Das Zeugnis, passim; R. Schröder. 
Johann Gerhard lutherische Christologie und die aristotelische Metaphysik (Tübingen: Mohr. 
1983). Cf. J. Wallman, Der Theologiebegriff bei Johann Gerhard und Georg Calix (Tübingen: 
Mohr, 1961), pp.5-84.



a conclusão da obra Harmonia dos Evangelistas, que Chemnitz começara. 
O propósito deste trabalho não foi simplesmente mostrar os paralelos lite
rários entre os vários Evangelhos, mas, ao contrário, mostrar sua coerência 
teológica interna. Assim, ele não é tanto um livro de erudição bíblica, mas 
um livro de teologia bíblica. Todavia, a principal obra de Gerhard é Loci 
theologici, cujos vastos nove volumes -  uma edição posterior publicou-a 
em 23 -  tomaram-se a grande teologia sistemática da ortodoxia luterana. 
Apesar de seu título, a obra de Gerhard segue uma metodologia que é muito 
diferente da Loci anterior, de Melanchthon. O que ele tenta fazer não é mera
mente expor uma série de temas teológicos vagamente conectados, mas, ao 
contrário, mostrar a conexão sistemática interna da totalidade do corpo de 
conhecimento teológico. Gerhard, assim, fez uma contribuição significati
va ao que mais tarde seria chamado de Teologia Sistemática. Ele também 
sentiu que tal teologia sistemática deveria ter uma Metafísica subjacente sau
dável, e ele a procurou em Aristóteles, especialmente como ele fora interpre
tado pelos metafísicos espanhóis em Salamanca e por Suárez. Esta foi uma 
clara separação de Lutero, que reivindicara que ninguém poderia se tor
nar um teólogo com Aristóteles; mas a maioria dos teólogos ortodoxos 
luteranos logo seguiu a direção de Gerhard, e o uso da m etafísica 
Aristotélica tornou-se uma das características da ortodoxia luterana. Ele 
também atacou o “sincretismo” de George Calixtus, embora o fato de que 
essa controvérsia se desenvolveu no fim de sua vida não lhe permitiu de
senvolver seu sistema teológico todo à luz desta questão, como o fizeram 
alguns dos teólogos posteriores. Como Gerhard será uma das principais 
fontes em nossa exposição da teologia ortodoxa luterana, não nos detere
mos aqui no conteiído específico de sua teologia. Deve-se notar, entretan
to, que em assuntos como a inspiração da Escritura e Cristologia seu pen
samento foi muito influente.

Nicolau Hunnius (1585-1643),^ o filho de Aegidius, sucedeu Hütter como 
professor de teologia em Wittenberg e também ocupou diversos postos ecle
siásticos relevantes. Sua importância é dupla, pois ele contribuiu tanto para 
0 desenvolvimento da ortodoxia luterana quanto para sua divulgação entre 
os leigos. Sua principal contribuição para a ortodoxia luterana foi sua dis

* w. Jannasch, “Hunn(ius), Nikolaus”, RGG, 3:491”; Preus, The Theology o f Post-Reformation 
Lutheranism, p.56; Ritschl, Dogmengeschichte, 4:306-342. Este último trabalho inclui um estudo 
completo da distinção entre artigos fundamentais e secundários da fé.



tinção clara entre os artigos fundamentais da fé e os secundários. Desen
volvendo uma série de critérios para distinguir entre ambos, ele tornou 
possível a seus sucessores permanecerem unidos apesar de diferenças te
ológicas menores. Deve-se salientar, entretanto, que isto não foi de modo 
algum uma tentativa de reduzir o Cristianismo a um tipo de denominador 
comum, pois o que Hunnius considerou ser fundamental foi uma grande 
parte da ortodoxia luterana tradicional e, portanto, ele argumentou que as 
diferenças entre luteranos e reformados relacionavam-se com questões 
fundamentais e não poderiam ser mediadas. Hunnius também ajudou a 
popularizar a ortodoxia luterana entre os leigos pela publicação da sua 
obra Resumo Das Coisas Que Devem Ser Cridas, que ele escreveu na 
Alemanha e logo se tornou um dos tratados religiosos mais amplamente 
lidos do seu tempo.

João Conrado Dannhauer (1603-1666)'^ foi, provavelmente, o mais fa
moso pregador da ortodoxia luterana. Seus sermões, publicados numa cole
ção de dez volumes, tornaram-se muito influentes na pregação luterana 
posterior. Como um professor em Estrasburgo, ele também escreveu contra 
o Catolicismo-Romano, Calvinismo e o “sincretismo” Protestante advoga
do por Calixtus. Sua obra Livro Aberto da Consciência tratou de Ética e sua 
obra Sabedoria do Caminho discutiu a vida cristã como uma peregrinação. 
Mas a importância de Dannhauer para a história do pensamento cristão 
repousa no fato de que ele foi professor de Spener, e, portanto, uma ligação 
entre a ortodoxia luterana e o Pietismo. Assim, embora seja verdade que o 
Pietismo foi, em muitos aspectos, uma reação contra a ortodoxia fria do 
século 17, também é verdade que, dentro dos limites daquela ortodoxia, 
havia pessoas tais como Dannhauer, cuja profunda piedade e preocupação 
com a vida da igreja foram uma das fontes do Pietismo.

Abraão Calov (1612-1686)'° foi o teólogo mais importante do período 
posterior da ortodoxia luterana. Um nativo da Prússia, ele começou seus 
estudos bem como sua carreira docente na Universidade de Königsberg, e 
posteriormente se juntou ao corpo docente em Wittenberg. Como no caso
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da maioria dos outros teólogos da ortodoxia luterana, ele também esteve 
envolvido em várias responsabilidades administrativas dentro da igreja. Sua 
produção literária foi enorme e, portanto, de qualidade não uniforme e fre
qüentemente repetitiva. Sua Biblia Illustrata, um vasto comentário sobre o 
texto inteiro da Escritura, foi o resultado das palestras muito populares que 
ele fez em Wittenberg sobre exegese bíblica. Entre 1655 e 1677, ele publi
cou os doze volumes do seu Sistema de Temas Teológicos, que logo se tor
naram a teologia sistemática mais influente da ortodoxia luterana, após o 
Loci de Gerhard. Mas onde Calov se sentia mais confortável era no campo 
da polêmica. Ele esteve envolvido em praticamente toda controvérsia de 
seu tempo, e escreveu abundantemente sobre cada uma delas. Por exemplo, 
ele devotou 28 obras à controvérsia dos sincretistas. Ele também esteve 
envolvido em polêmicas contra os católicos, calvinistas, arminianos, 
socinianos, espiritualistas, racionalistas e outros. Apenas olhar a lista de 
seus trabalhos, dá a impressão de que Calov era um computador programa
do para controvérsia. Esta impressão é reforçada quando se olha para a 
maneira como ele se relacionou com aqueles ao seu redor e com sua família 
-  ele sobreviveu a cinco esposas. Em Calov, portanto, a ortodoxia luterana 
alcançou seu ponto mais alto, tanto nos seus bons quanto maus aspectos. 
Calov foi, sem dúvida alguma, um estudante sério da Escritura, e sua capa
cidade intelectual foi surpreendente." Ele também foi profundamente 
compromissado com sua fé e se viu como um “atleta cristão”. Mas por 
outro lado, esse mesmo compromisso e essa mesma habilidade o levaram a 
uma rigidez dogmática e a uma atitude polemista que eram pouco compatí
veis com o evangelho que ele estava tentando testemunhar.

João André Quenstedt (1617-1688)’- apresenta um contraste marcante 
com Calov. Embora Quenstedt também estivesse envolvido em polêmicas -  
todo teólogo do seu tempo tinha que estar -  sua abordagem foi muito mais 
irênica do que a de Calov. Seus laços familiares revelam o que já dissemos 
sobre os relacionamentos entre os teólogos luteranos durante a era da orto
doxia, pois ele foi sobrinho de Gerhard, um dos muitos sogros de Calov, e

" Em suas obras Gnostologia (1633) tN oologia  (1650), Calov desenvolveu uma teoria do conhe
cimento que pode ser considerada como precursora de Kant.
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genro de outro teólogo -  João Scharf. Embora não fosse um pensador origi
nal, sua erudição e habilidade sistemática permitiram-lhe reunir o melhor 
da tradição ortodoxia luterana em sua obra Sistema de Teologia, publicada 
em 1683. Este trabalho é a culminação sistemática da ortodoxia luterana. 
Embora ainda expressa em termos de oposição ao Catolicismo e ao Calvinis
mo, ela nunca é dominada por considerações polêmicas, como foram tantos 
dos primeiros escritos do período, nos quais a impressão freqüentemente 
dada era que a agenda era estabelecida pelos oponentes do Luteranismo. 
Enquanto os resultados do trabalho teológico anterior -  especialmente en
tre os luteranos -  são cuidadosamente anotados e produzidos, o estilo geral 
do trabalho permanece claro e conciso. Por estas razões, o trabalho de 
Quenstedt veio a ocupar um lugar, juntamente com os de Melanchthon, 
Chemnitz e Gerhard, na biblioteca básica da ortodoxia luterana.

Davi Hollaz (1648-1713)'^ é geralmente considerado o último teólogo 
da ortodoxia luterana. Ele nunca se tornou um professor universitário, mas 
permaneceu um pastor -  e um professor de mocidade -  por toda sua vida. 
Um discípulo de Calov e Quenstedt, ele era muito versado na ortodoxia 
luterana, e foi isto que ele tentou resumir para seus jovens estudantes em 
sua obra Exame Teológico (1707). Aqui, ele seguiu o método e ordem dos 
grandes tratados sistemáticos da ortodoxia luterana, mas freqüentemente 
incluiu digressões pessoais em que ele tentou mostrar a importância de uma 
doutrina em particular para a vida cristã. Nisto e em sua insistência em uma 
vida de verdadeira piedade, ele foi influenciado pelo emergir do Pietismo, e 
por seu turno contribuiu para ele. Ele foi seguido por seu filho e neto, am
bos também chamados Davi. Assim, uma conexão pode ser vista entre a 
ortodoxia luterana e o desenvolvimento do Pietismo, embora os dois final
mente se viram em oposição mútua.

George Calixtus e a controvérsia sincretista

Os elementos Melanchtonianos e Calvinistas ocultos dentro das igrejas 
luteranas não haviam sido inteiramente destruídos pelos debates do século 
16. Embora a Fórmula de Concórdia fosse capaz de alcançar uma medida 
de reconciliação dentro daquelas igrejas, ainda havia aqueles que sentiam
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que 0 luteranismo rigoroso era, de fato, uma negação da liberdade que o 
próprio Lutero descobrira no evangelho. Como a Fórmula de Concórdia foi 
aceita e feita obrigatória em várias partes da Alemanha, aqueles que favore
ciam maior flexibilidade tenderam a mudar para Helmstedt, cuja universi
dade se opôs a Fórmula. Os luteranos em Helmstedt, de uma persuasão 
mais Melanchtoniana, favoreceram estudos na área de Ciências Humanas 
especialmente em Filosofia. De fato, foi em Helmstedt que Aristóteles e 
sua Metafísica foram reintroduzidos na Alemanha lu terana.Portanto , iro
nicamente, a Universidade de Helmstedt, que se opôs ao Luteranismo estri
to do século 16, bem como à ortodoxia rígida do século 17, contribuiu para 
que a ortodoxia da Metafísica Aristotélica lhe desse suporte.

Foi nesta universidade que George Calixtus (1585-1656)*^ recebeu sua 
educação humanista e teológica. Também foi lá que, mais tarde, ele se tor
nou um professor e expôs inicialmente seus pontos de vista a respeito da 
unidade da igreja. Ele também viajara extensivamente na Europa Ociden
tal, e tivera assim a oportunidade de ver como eram praticadas e cridas 
várias formas de Cristianismo por pessoas de diferentes confissões. Sua 
educação em Helmstedt, sua experiência de viagens e mesmo seu paren
tesco -  seu pai estudara sob Melanchthon em Wittenberg -  dotou Calixtus 
com uma excelente bagagem para a tarefa que ele estabeleceu para si mes
mo: chamar as várias tradições no Cristianismo a se reconhecerem como 
genuínas igrejas cristãs.

A estratégia pela qual Calixtus esperou alcançar este alvo foi por meio 
da distinção entre os artigos fundamentais e secundários da fé. Como já 
vimos no caso de Nicolau Hunnius, alguns dos teólogos ortodoxos reconhe
ceram  tal distinção, mas não tentaram  usá-la para prom over uma 
reaproximação com outras tradições teológicas. Calixtus argumentou que 
esta distinção deveria permitir cristãos de várias confissões reconhecer uns 
aos outros como companheiros cristãos, pois tudo que deveria ser requerido 
para tal reconhecimento é lealdade aos fundamentos da fé, embora possa 
haver discordância significativa em outras questões.
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As coisas fundamentais são as requeridas para salvação. Tudo o mais é 
secundário. Isto não significa que se deva ser indiferente sobre questões 
secundárias. Pelo contrário, artigos secundários da fé também são parte da 
verdade cristã, e deve-se empenhar por servir à verdade tanto nas coisas 
secundárias quanto nas fundamentais. Os vários pontos de vista a respeito 
da presença de Cristo na Ceia do Senhor, por exemplo, são importantes, e 
obviamente apenas um deles deve ser correto. Teólogos e cristãos em geral 
deveriam procurar descobrir qual é a opinião correta e se apegar a ela. O 
próprio Calixtus cria que os pontos de vista de Lutero estavam, em geral, 
mais perto da verdade do que quaisquer dos outros. Mas a maneira precisa 
da presença de Cristo na eucaristia não era um artigo fundamental da fé, 
pois não era necessário para a salvação. Portanto, os luteranos deveriam 
reconhecer os católicos e reformados como companheiros cristãos, mesmo 
discordando deles na questão da ceia.

Como se sabe quais são os artigos fundamentais da fé a serem cridos por 
todos os cristãos? Sendo um estudioso da Patrística, Calixtus respondeu em 
termos do que ele chamou de consensus quinquasaecularis -  o consenso 
dos cinco primeiros séculos. A tradição tem uma função na Teologia, junta
mente com a Escritura. A Bíblia é a única fonte da doutrina cristã e nela 
deve ser encontrado tudo que é necessário para a salvação. Mas a Bíblia 
revela mais do que é necessário para salvação, pois um número de doutri
nas, que tem bases bíblicas sadias, são de fato verdadeiras, mas não são 
necessárias para a salvação. De fato, mesmo a doutrina da justificação pela 
fé, que é certamente escriturística e, portanto, verdadeira, não é geralmente 
encontrada no período da Patrística, e se alguém reivindicasse que ela é 
necessária para a salvação, forçosamente iria concluir que a maioria dos 
primeiros cristãos não foi salva. Como, então, pode-se distinguir entre a 
verdade escriturística fundamental daquelas outras verdades que também 
são derivadas da Escritura, mas que não são necessárias para a salvação? É 
aqui que a tradição da igreja primitiva -  o consensus quinquasaecularis -  
tem um papel importante, pois ela nos permite distinguir entre verdades 
fundamentais e secundárias. Somente aquilo que fêz parte da tradição mais 
primitiva deve ser requerido de todos. O resto é importante porque toda 
verdade é importante; mas não é fundamental. Algumas vezes Calixtus iria 
até mesmo além do consensus quinquasaecularis, e afirma que tudo que 
era necessário para salvação poderia ser encontrado no Credo dos Apósto
los. Mas de qualquer modo, o que é significativo aqui é que, ao reafirmar o 
valor da tradição, Calixtus já estava fazendo uma proposta para a Igreja



Católica -  embora, seja isto declarado novamente, ele insistisse na posição 
luterana que a tradição não deve ser vista como uma fonte de doutrina.'® 
Esta reintrodução da tradição obviamente viria a ser uma das razões porque 
teólogos luteranos rigorosamente ortodoxos o atacariam.

A partir desta distinção entre o fundamental e o secundário segue a con
clusão que já existe um tipo de união entre os cristãos. Esta “comunhão 
interior” deve ser reconhecida para que se tenha um entendimento adequa
do da verdadeira natureza do catolicidade. Num certo sentido, os cristãos já 
são um, muito embora diferenças teológicas os separem. Isto, entretanto, 
não é suficiente para alcançar “comunhão exterior”, pois cada uma das vá
rias confissões está acusando as outras de errar em questõeâ fundamentais. 
Se, por outro lado, as várias igrejas reconhecessem que suas diferenças, 
embora importantes, não são fundamentais e essenciais para salvação, seria 
possível alcançar uma “comunhão exterior”, que incluiria participação con
junta na Ceia do Senhor. Para alcançar isto, as igrejas devem ver que há 
uma diferença entre heresia e erro. Heresia é um afastamento dos artigos 
fundamentais da fé, enquanto que erro tem a ver com as muitas outras ver
dades do Cristianismo que não são necessárias para salvação. Hereges não 
são parte da igreja universal e os verdadeiros cristãos não têm comunhão 
com eles -  nem “interna” nem “externa”. Mas é possível crer que alguém 
está em erro e ainda concorda sobre os artigos fundamentais da fé. Neste 
ponto, Calixtus colocou-se como alvo fácil para seus oponentes, pois, em 
seus esforços para reduzir os fundamentais a uma expressão mínima, ele 
afirmou que apenas aqueles que rejeitam o ensino claro do Credo dos Após
tolos são verdadeiros hereges. Seus oponentes então replicaram que, por 
tais padrões, aqueles que negam a doutrina da Trindade não são hereges, 
pois a Trindade não está claramente expressa no Credo Apostólico -  as três 
pessoas são afirmadas, mas sua coexistência eterna não o é. Enfatizando 
isto, entretanto, seus oponentes estavam se concentrando apenas numa ques
tão periférica nos pontos de vista de Calixtus, e uma em que ele não foi 
sempre consistente, pois o consensus quinquasaecularis é obviamente um 
critério mais amplo do que o mero texto do Credo dos Apóstolos.

As propostas que Calixtus desenvolveu enfrentaram a oposição quase 
unânime dos teólogos luteranos. Seu único sucesso foi na Polônia, onde o 
rei Ladislaus IV reuniu o “colóquio amigável” de Thorn, que se reuniu em

’ Cf. Schüssler, Georg Calixt, pp.71-79.



1645.” Mas esta tentativa da reunião não chegou a lugar algum. Na própria 
Alemanha, a ortodoxia luterana viu as propostas de Calixtus como uma 
negação dos seus princípios mais preciosos. Mas mesmo assim, os luteranos 
ortodoxos não estavam totalmente de acordo quanto a como e até onde eles 
deviam se opor a seus pontos de vista. Esta discordância entre os luteranos 
pode ser vista comparando a refutação de Calixtus feita por Calov com a do 
teólogo de Jena Johannes Musãus.

A atitude de Calov foi típica de seu temperamento e de sua posição teo
lógica. Ele simplesmente rejeitou a noção que qualquer coisa poderia estar 
revelada na Escritura e não ser fundamental. Cada verdade revelada é ne
cessária para salvação. O que os credos dos primeiros concílios fizeram foi 
essencialmente a mesma coisa que as confissões luteranas fizeram, a saber, 
detalhar as verdades contidas na Escritura que, na época, estavam sendo 
negadas por alguns. As confissões luteranas, portanto, não eram somente 
declarações da verdade, mas declarações da verdade fundamental. Rejeitá- 
las não significava somente estar errado, mas ser um herege. O que era 
necessário então era uma nova confissão, declarando claramente que toda 
verdade revelada é fundamental e necessária para a salvação, e condenando 
como hereges aqueles que defendiam o oposto -  a saber, Calixtus e a “esco
la Helmstedt”, que o seguiu. Com o objetivo de preencher esta necessidade, 
Calov escreveu e propôs a sua obra Consensiis repetitus, uma rígida confissão 
de fé que deixava pouca liberdade para discordância entre os cristãos, e 
quase equiparou discordância à heresia. A confissão era tão extremada que, 
embora Calov publicasse mais de duas dúzias de trabalhos tentando persua
dir seus companheiros luteranos da necessidade de aceitá-la, e apesar do 
fato de sua influência pessoal ser grande, nenhuma igreja luterana a adotou 
como sua fé oficial. Para dar alguma idéia de seu caráter geral, ela não 
somente condenou os católicos e calvinistas como hereges, mas condenou 
até aqueles que afirmassem que católicos e calvinistas podem ser salvos. 
Semelhantemente, a opinião de que em João 6 Jesus estava se referindo à 
Ceia do Senhor viria a ser condenada como heresia, e o mesmo destino 
estava reservado para a afirmação que a Teologia não tem que provar a 
existência de Deus. Em resumo, Calov -  e os teólogos de Wittenberg em 
geral -  rejeitando toda distinção entre o fundamental e o secundário, se 
colocaram em uma posição onde todo detalhe da doutrina parecia ser tão

'Ib id ., pp. 122-133.



importante quanto qualquer outro, e onde praticamente qualquer discordância 
menor tinha que ser considerada uma heresia abominável.

Em Jena, entretanto, o notável professor Johannes Musaus (1613-1681)'^ 
tomou uma direção diferente. Como Calov, ele não estava inclinado a acei
tar o “sincretismo” de Calixtus. Mas ele sentiu que era possível rejeitar o 
sincretismo sem ir para a rigidez extremada que Calov advogou. “Ele rejei
tou o “sincretismo” porque este parecia implicar que a igreja luterana não 
acreditava realmente que suas doutrinas devessem ser encontradas nas Es
crituras e que sua negação fosse um erro sério. A igreja deve testemunhar a 
verdade que foi revelada na Escritura, mesmo que isso signifique acusar 
outras igrejas de haverem caído em erro. É verdade que talvez haja naque
las outras igrejas muitos que são sinceros em seu erro, e a quem Deus salva
rá; mas isto não significa que a igreja luterana deveria aceitar aqueles ou
tros grupos como igrejas genuínas e evangélicas. Se Deus não tivesse dese
jado que todos os cristãos se apegassem às verdades reveladas na Escritura, 
elas não teriam sido reveladas. Por outro lado, Calov errou nisso, em sua 
reação contra Calixtus, ele simplesmente falhou em ver que uma distinção 
efetivamente deve ser feita entre verdades fundamentais e secundárias. Se 
tal distinção é obliterada, discordância teológica em questões menores tor
na-se heresia, e a investigação teológica é reprimida. Assim, Musaus trouxe 
a Universidade de Jena a uma forma de ortodoxia luterana que era muito 
mais aberta do que a encontrada em Wittenberg. Esta tradição continuou 
em Jena por meio do sucessor de Musaus -  e genro -  Johann Wilhelm Baier 
(1 6 4 7 -1 6 9 5 ),cujo Compêndio de Teologia Positiva tentou mostrar que o 
tipo de teologia luterana feita em Jena não era sincrética.

Embora a controvérsia sincrética finalmente se extinguisse, ela teve duas 
funções na história do pensamento cristão. Primeiro, ela contribuiu para o 
desenvolvimento da teologia luterana rígida. Segundo, as idéias de Calixtus, 
apesar da sua abordagem simplista às questões de relações inter-confessio- 
nais, persistiram após sua morte e podem ser conectadas com o movimento 
ecumênico do século 20. Seu discípulo, Gerard Walter Moianus (1633-
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1722),^° carregou a tocha da unidade cristã e trabalhou para essa finalida
de em um movimento que incluiu pensadores ilustres tais como Leibniz e 
Bossuet.

Uma breve exposição da 
Teologia Ortodoxa Luterana

Como é obviamente impossível expor aqui cada sistema de teologia que 
foi proposto durante o período da ortodoxia luterana, eu escolhi um método 
de apresentação que, eu espero, dará ao leitor uma idéia geral do caráter 
daquela ortodoxia e as principais questões discutidas por seus teólogos. Este 
método consistirá em uma breve exposição da teologia do período, retirada 
de vários teólogos sem tentar distinguir entre eles.

Em virtude do princípio de Lutero da sola scriptura, era inevitável que 
o luteranismo ortodoxo no século 17 devotasse uma grande parte da aten
ção à origem, inspiração e autoridade da Escritura. De fato, essa doutrina 
freqüentemente se tornou o cerne da Prolegomena da Teologia, pois se a 
Escritura é a única fonte da Teologia, estas questões deviam ser esclarecidas 
antes que qualquer outra questão teológica fosse abordada. Embora Lutero 
e seus primeiros companheiros houvessem insistido na autoridade exclu
siva da Escritura, eles não desenvolveram uma teoria de sua origem e 
inspiração, que foi assumida como certa. Durante o século 17, portanto, a 
ortodoxia luterana, ávida por responder a todas as grandes questões le
vantadas pela Reforma, procuraria desenvolver uma teoria mais completa 
da Escritura.

Curiosamente, uma grande parte desta doutrina da Escritura foi construída 
baseada na Metafísica Aristotélica que, como veremos, ganhou ampla acei
tação entre os teólogos da ortodoxia luterana. Com o objetivo de evitar a 
acusação de bibliolatria, estes teólogos aplicaram à Escritura ã distinção 
aristotélica entre substância e forma, que então se tornara tradicional na 
teologia sacramental. A substância da Escritura é o próprio texto, composto 
como é de letras, palavras e frases. A forma é o significado do texto, a 
mensagem que Deus deseja comunicar por meio dele. Portanto, não é estri
tamente correto dizer que o texto da Escritura é a palavra de Deus, como se

’ M. Schmidt, “Molanus, Gerard Walter”, RGG, 4:1087.



a substância da Escritura fosse essa Palavra,^' Por outro lado, entretanto, 
estes teólogos desejaram assegurar que a distinção entre substância e forma 
não levasse a uma espiritualização excessiva da Escritura e, portanto, eles 
acrescentaram rapidamente que esta distinção é conceituai, ao invés de real.^^ 
Em outros casos, a distinção foi feita entre forma interna e ex te rn a .M as a 
principal preocupação era sempre mostrar que, embora exista uma distin
ção entre o texto físico da Escritura e a Palavra de Deus, esta distinção não 
é tamanha que os dois possam ser separados.

O texto da Escritura foi inspirado pelo Espírito Santo. Inspiração não é 
uma iluminação geral de alguns crentes, tais como profetas e apóstolos, que 
então escrevem seus pensamentos. Inspiração é um ato especial do Espíri
to, conectado especificamente com o escrever do texto. Os escritores foram 
inspirados somente enquanto escreviam, e nenhuma de suas outras ações 
ou palavras pode reivindicar a autoridade das palavras que eles escreveram 
sob a direção do Espírito. Este foi um ponto importante para a ortodoxia 
luterana, pois, de outro modo, a visão católica da tradição poderia ter sido 
sustentada, dizendo que os apóstolos, que eram inspirados em tudo, escre
veram algumas coisas na Escritura, e transmitiram outras por meio de seus 
sucessores, garantindo assim a autoridade infalível da tradição. Contra tais 
reivindicações, os luteranos argumentaram que a inspiração inclui tanto o 
conteúdo do que foi escrito quanto o mandamento de escrevê-lo. Portanto, 
tudo que foi inspirado pelo Espírito também foi escrito e é agora parte da 
Escritura.-"*

A inspiração da Escritura é completa e verbal. E completa porque tudo 
foi escrito por divina inspiração. Esta é verdade tanto acerca dos mistérios 
mais elevados quanto das afirmações mais simples e comuns. É verdade 
que quando Moises escreveu seus cinco hvros havia algumas coisas que ele 
somente poderia saber por divina revelação, tais como a criação, a torre de 
Babel e os dez mandamentos, enquanto que havia muitas outras que ele 
próprio sabia, tais como os eventos conectados com a fuga do Egito. Mas

Preus, The Theology o f Post-Reformation Lutheranism, pp.267,268. É importante, entretanto, 
que Preus cita -  aparentemente inadvertidamente -  um texto em que Gerhard usa “forma” e “substân
cia” em um modo contrário ao uso típico de seu tempo. Cf. Hollaz, Examen theol. Acroamaticum, 
prol., 3.13-14.

Gerhard, Loci theologici, 1.1.7; c f  1.2.16.
“  Gerhard, Loci, 1.12.305-306; Hollaz, Ex. theol. Acro., prol., 3.15.

Gerhard, Loci, 2.33; Calov, Systema, 1.543-45; Quenstedt, Systema, 1.4.2.2-3.



quando ele veio a escrever o texto da Escritura, ele escreveu tanto o que ele 
sabia, quanto o que ele não sabia previamente, sob a inspiração do Espírito. 
Portanto, o Espírito inspirou Moisés a escrever sobre a criação, que ele não 
poderia ter sabido sem a revelação, e também o inspirou a escrever sobre o
A

Exodo, que ele conhecia por sua própria experiência. E em ambos os casos, 
esta inspiração inclui tanto o mandamento de escrever sobre um tema em 
particular quanto as palavras exatas a serem usadas era tal escrito.-*

A doutrina da inspiração completa da Escritura leva à inspiração verbal. 
O Espírito Santo não deu simplesmente aos autores da Escritura diretrizes 
gerais quanto ao que eles deveriam escrever, mas efetivamente os guiou na 
escrita de cada palavra. Neste sentido, os escritores foram não mais do que 
amanuenses do Espírito. Por outro lado, entretanto, o Espírito levou em 
consideração as várias personalidades e situações dos escritores, e assim 
suas contribuições ao cânon mostra diferenças de estilo, personalidade e 
situação. Na medida em que o século 17 prosseguiu, as alegações da inspi
ração verbal da Escritura foram se tornando mais e mais amplas. No final 
do período, Hollaz alegou que os sinais vocálicos Masoréticos no Antigo 
Testamento eram tão antigos quanto o próprio texto, e tão inspirados quan
to as consoantes.^®

A Escritura é o primeiro princípio da Teologia, embora também haja 
uma teologia natural, baseada na razão comum gravada por Deus em todos, 
e desenvolvida pela observação das criaturas visíveis.^^ Teologia não é uma 
ciência, mas uma doutrina de fé. O que isto significa é que não é o tipo de 
disciplina objetiva que poderia ser dominada a fundo por qualquer incrédu
lo simplesmente examinando o texto da Escritura. Como o assunto da Teo
logia não é outro senão o próprio Cristo, e como ele pode ser conhecido 
somente em fé, a Teologia pode ser feita apenas por aqueles que crêem em 
Cristo."* Sua tarefa é prática, não no sentido que seja reduzida à Ética, mas 
no sentido de que seu propósito é produzir crença correta e piedade levando 
para salvação. Teologia, portanto, não é uma disciplina teórica em que o

Ver o excelente resumo de Preus desta teoria, The Theology o f  Post-Reformation Lutheranism, 
pp.278-28]. Esta inclui abundantes referências de fontes primárias.

“  Uma coleção de textos pertinentes sobre toda a teoria da Escritura, deve ser encontrada em R. G. 
Grützmacher, Textbuch zur deutschen systematischen Theologie und iher Geschichte vom 16, bis 
20. Jahrrundert (Bsm : Paul Haupt, 1961), 1:13-15; C. H. Ratschow, Lutherische Dogmatik zwischen 
Reformation und Aufklärung, 2 vols. (Gütersloh: Gerd Mohn, 1964), 1:71-137.
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conhecimento é buscado pelo seu próprio valor. Baseado nisto, a ortodoxia 
luterana rejeitou todas as tentativas de se desenvolver uma Teologia nasci
da pela curiosidade, ou questionar assuntos que Deus não revelou no cha
mado para a salvação.

Embora a Escritura fosse vista como o primeiro princípio da Teologia, 
isto não significava que não houvesse lugar para a Filosofia na tarefa dos 
teólogos. Pelo contrário, no final do século 16 começara um reavivamento 
Aristotélico em Helmstedt e de lá se espalhara para quase toda universida
de alemã. Após seus passos iniciais, muito deste reavivamento Aristotélico 
começou a se derivar de Suárez e de outros metafísicos espanhóis. Final
mente, Gerhard reintroduziu a Metafísica à Teologia, apelando a Suárez e 
seus seguidores alemães. Assim, numa época quando a controvérsia entre 
os luteranos e jesuítas alcançou seu ápice de severidade e desentendimento, 
ambas as partes ainda estavam trabalhando sobre a mesma fundação 
Metafísica. Esta é uma das razões porque a jteologia da ortodoxia luterana 
é freqüentemente chamada de “ Escolasticismo Protestante”.

Por outro lado, entretanto, a ortodoxia luterana sentiu-se compelida a evitar 
a armadilha do Racionalismo, exemplificado naquela época pelo Socinia- 
nismo. Como nós já vimos, a doutrina mais característica do Socinianismo 
era a negação da Trindade baseada na crítica Racionalista. O mesmo foi 
verdade quanto à sua abordagem de questões religiosas, que foram todas 
interpretadas em termos racionalistas e humanistas. Isto foi visto pela orto
doxia luterana como uma grande ameaça à fé, não simplesmente porque ela 
negava dogmas individuais, mas especialmente porque ela tornou a razão 
humana o árbitro supremo em assuntos de fé. Em resposta a essa ameaça, 
teólogos luteranos continuamente insistiram sobre a base revelada do dogma 
e na necessidade de se aceitar todo dogma para evitar o pecado do orgulho. 
Isto, associado ã oposição constante ao sincretismo de Calixtus, levou os 
teólogos ortodoxos a desenvolver sistemas rígidos e detalhados.

E a existência de tais sistemas detalhados, geralmente formulados pelos 
donos das cadeiras de Teologia nas universidades alemãs, que deu início ao 
título de “Escolasticismo Protestante” para se referir ao século 17. Geral
mente, este título é dado com uma conotação pejorativa, implicando que a 
teologia do século 17 de alguma forma perdeu as grandes descobertas de 
Lutero e caiu novamente em objetivos e metodologias que reproduziram 
alguns dos piores elementos do Escolasticismo Medieval. Não há dúvida de 
que existe alguma verdade em tal julgamento, mas também há uma grande 
medida de falsidade. A ortodoxia luterana certamente perdeu a novidade e



liberdade de Lutero e dos primeiros reformadores. Sua tentativa de sistema
tizar tudo freqüentemente se aproximou do legalismo que o próprio Lutero 
teria provavelmente rejeitado. O seu uso da Metafísica Aristotélica -  outra 
razão para ter sido chamada de “Escolástica” -  era algo que Lutero teria 
deplorado. Sua compreensão da justificação pela fé freqüentemente soou 
como apenas outro tipo de justificação pelas obras. E ainda, em sua própria 
sistematização e por própria atenção aos detalhes, ela manteve viva a he
rança da tradição luterana. Sua insistência na necessidade de revelação cer
tamente a tornou mais semelhante a Lutero do que aos Racionalistas que no 
século 18 acusaram-na de haver abandonado as idéias de Lutero. Em resumo, 
os teólogos luteranos ortodoxos foram para Lutero o que os seus imitadores 
foram para Alexandre: membros de uma geração posterior, sem o gênio do 
seu fundador, mas sem os quais o trabalho do fundador seria em vão.



X
A TEOLOGIA REFORMADA 

APÓS CALVINO

Embora a teologia reformada seja geralmente equiparada com o Calvi
nismo, essa equiparação não é inteiramente exata. Alguns dos traços da 
teologia reformada já  tinham sido desenvolvidos por Zuínglio, Bucer, 
Oecolampadius e outros que vieram antes de Calvino. Durante a vida de 
Calvino, diversos teólogos estavam contribuindo com a tradição reformada 
com relativa independência do autor das Instituías. O nome com que eles se 
apresentavam era de “reformados”, e o título “calvinista” foi inicialmente 
aplicado a eles como um sinal de heresia por seus oponentes -  luteranos e 
católicos. Além disso, o que finalmente veio a se chamar “Calvinismo”, 
embora derivasse principalmente do próprio Calvino, de algum modo sutil 
se diferenciou da teologia das Institutas. Para mostrar como este desenvolvi
mento aconteceu e como ele afetou a forma final do Calvinismo, nós come
çaremos este capítulo com uma breve avaliação do desenvolvimento da teo
logia reformada durante o século 16, tanto independentemente de Calvino 
como após ele. Veremos então como a teologia reformada, à qual o nome 
“Calvinismo” foi aphcado com crescente freqüência, se desenvolveu em vá
rias partes da Europa -  Suíça, Alemanha, Holanda, França, Escócia e Ingla
terra nessa ordem. Eu espero que esta avaliação sirva para mostrar em que 
medida o que foi chamado de “Calvinismo” foi de fato fiel ao próprio Calvino.

A teologia reformada durante o século 16

A inegável grandeza de Calvino como um teólogo, organizador e líder 
eclesiástico tem tendido a obscurecer a importância de diversas luzes me-



nores que brilharam na Suíça e em outros lugares antes, durante e após a 
vida de Calvino. Este é claramente o caso com Zuínglio que foi, sem dúvida 
alguma, o primeiro grande teólogo reformado e é geralmente obscurecido 
por Calvino. Após o Consenso de Zurique, em 1549, como os pontos de 
vista de Calvino sobre a eucaristia foram crescentemente aceitos pelo Pro
testantismo Suíço, a teologia de Zuínglio recuou para os bastidores. E ain
da, num ponto crucial muito do “Calvinismo” posterior estava mais perto 
de Zuínglio do que de Calvino. Este ponto foi a doutrina da predestinação, 
que Zuínglio discutira em conexão com a providência e a criação, enquanto 
Calvino a colocara dentro da estrutura da Soteriologia. Como veremos, isto 
resultou no desenvolvimento de uma doutrina “calvinista” da predestina
ção que foi muito além da própria doutrina de Calvino. Já tivemos oportu
nidade de mostrar a influência de Bucer sobre Calvino, especialmente na 
eucaristia e eclesiologia. João Oecolampadius (1482-1531)', o reformador 
de Basiléia, apoiou Zuínglio tanto em sua teologia quanto na política exter
na. Seus estudos patrísticos e bíblicos foram uma contribuição importante 
tanto para Calvino quanto para outros teólogos reformados. Wolfgang 
Fabricius Capito (1478-1541),^ o defensor de Bucer em Estrasburgo -  uma 
pessoa erudita que possuía doutorado em Medicina, Direito e Teologia -  foi 
ativo em espalhar a teologia reformada no sul da Alemanha; e uma grande 
parte do suposto Calvinismo que os Luteranos deploravam naquela região 
era na realidade o trabalho de Capito. Portanto, Calvino teve um número de 
precursores cujo trabalho finalmente afluiu para a grande corrente que é 
geralmente chamada de Calvinismo.

Em uma descrição do movimento da teologia reformada além de Calvino 
durante o século 16, quatro nomes despontam como os mais importantes e 
representativos: Pedro Martire Vermigli, Jerome Zanchi, Teodoro Beza e 
Zacarias Ursinus.

Pedro Martire Vermigli (1499-1562)^ foi um nativo de Florença que so
freu a influência de João Valdés, em Nápolis. Após diversas tentativas mal-

‘ H. R. Guggisberg, “Oekolampad, Johannes”, RGG, 4:1567-68; E. G. Rupp, Patterns ofReforrtiation 
(Londres: Epworth Press, 1969), pp.3-46; cf. E. Staehlin, Oekolampad-Bibliographie (Nieuwkoop:
B. De Graaf, 1963).

 ̂ R. Stupperich, “Capito, Wolfgang”, RGG, 1:1613; J. M. Kittelson, Wolfgang Capito: From 
Humanist to Reformer (Leiden: Brill, 1975),
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Martyr Vermigli, A.D. 1500-1562 (Grand Rapids: Eerdmans, 1957); P. McNair, Peter Martyr in Italy: 
An Anatomy o f Apostasy (Oxford: Clarendon Press, 1967); K. Sturm, Die Theologie Peter Martyr



sucedidas da Reforma na Itália, ele fugiu para Zurique e então para 
Estrasburgo, onde ele se tornou professor de Teologia. Em 1547, diante do 
pedido do Arcebispo Cranmer, ele foi para a Inglaterra servir como professor 
de Teologia em Oxford. É possível que seus pontos de vista tenham influen
ciado o Prayer Book [Livro de Oração] de 1552, bem como os quarenta e 
dois Artigos do ano seguinte. Em 1553, ele retornou para Estrasburgo e três 
anos mais tarde se tornou professor de Hebraico em Zurique. Ele permane
ceu neste posto até sua morte em 1562.

A importância de Pedro Martire Vermigli para o desenvolvimento da 
ortodoxia reformada repousa mais na questão da Metodologia do que con
teúdo efetivo. A razão para isso é que, embora no conteúdo de sua teologia 
Vermigli fosse muito próximo de Calvino e Bucer, sua metodologia mostra
va a influência de Aristóteles em uma medida muito maior do que qualquer 
outro teólogo reformado do seu tempo. Ele despendera oito anos de estudo 
em Pádua, e a universidade desta cidade italiana foi o centro de um grande 
reavivamento do Aristotelianismo. Enquanto ainda na Itália, ele estabele
ceu uma escola em Lucca, onde tanto a Escritura quanto Aristóteles eram 
estudados, num esforço para produzir a reforma da igreja. Foi nessa escola 
que Zanchi recebeu grande parte de sua formação teológica. Posteriormen
te, quando Pedro Martire foi professor em Estrasburgo, ele incluiu entre os 
assuntos que ele explanava a obra Ethics [Etica] de Aristóteles.

Pedro Martire Vermigli, assim, introduziu na teologia reformada uma 
abordagem metodológica que teria profunda influência no desenvolvimento 
posterior dessa teologia. Enquanto Calvino começou a partir da revelação 
concreta de Deus e sempre reteve um tremendo senso do mistério da vontade 
de Deus, a teologia reformada posterior tendeu mais e mais a caminhar dos 
decretos divinos para os decretos particulares de um modo dedutivo. Assim, 
embora o próprio Pedro Martire não entrasse em tal debate, a controvérsia 
posterior entre infralapsarianos e supralapsarianos foi o resultado do méto
do que ele introduziu na teologia reformada. A mesma abordagem 
metodológica é a razão por quê os teólogos reformados posteriores coloca
ram a doutrina da predestinação sob a seção da doutrina de Deus, abando
nando assim a prática de Calvino de colocá-la sob o título da Soteriologia.'*

Vermiglis während seines ersten A ufenhalts in Strassburg (1542-1547) (N eukirchen-Vluyn: 
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(Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1980).

Ver J. C. McLelland, “The Reformed Doctrine of Predestination (de acordo com Peter Martyr), 
5 / r ,  8 (1955): 255-71.



Jerome Zanchi (1516-1590) também foi um itahano e um discípulo de 
Pedro Martire Vermigli. Em 1550, poucos meses após Vermigli deixar a 
Itália, Zanchi foi forçado a fazer o mesmo por temer por sua via. Após uma 
breve estada em Genebra, ele se tornou um professor de Teologia em 
Estrasburgo, onde ele permaneceu quase onze anos. Durante a maior parte 
desse tempo, ele foi visto com desconfiança pelos líderes rehgiosos luteranos 
mais rigorosos da cidade. A pressão foi tal que ele finalmente subscreveu a 
Confissão de Augsburgo, embora declarando que ele a estava interpretando 
“de forma ortodoxa”. Esta e outras controvérsias finalmente o levaram a 
deixar Estrasburgo, primeiro para se tornar um pastor e, após quatro anos, 
para suceder Ursinus na cadeira de Teologia em Heidelberg. Foi lá que ele 
escreveu a maioria dos seus trabalhos teológicos, relacionados com ques
tões tais como predestinação e a doutrina da Trindade.^

Pelo exposto acima deveria ser claro que Zanchi não era uma pessoa 
excessivamente dada a ortodoxias rígidas ou um caçador de hereges. Ele 
também era por demais amante da paz para isso. E ainda, quando se trata 
dos seus pontos de vista sobre predestinação, ele também se envolveu no 
processo de esquematização que caracteriza a diferença entre Calvino e os 
calvinistas posteriores.

A doutrina da predestinação de Zanchi é exposta muito sistematicamen
te em seu tratado A Doutrina da Predestinação Absoluta Declarada e Afir
mada.'^ A maneira em que ele entende esta doutrina e sua relação com todo 
o sistema de Teologia pode ser vista no fato que ele começa seu tratado com 
uma série de “observações sobre os atributo divinos, necessariamente assu
midos como premissa, para nosso melhor entendimento da doutrina da pre
destinação.^ Logo no início, Zanchi declara que a base para a doutrina da 
predestinação é o pré-conhecimento de Deus, pois “Deus é, e sempre foi 
tão perfeitamente sábio, que nada nunca iludiu, ilude ou pode iludir seu 
conhecimento. Ele sabia, desde toda a eternidade, não somente o que Ele 
próprio intentava fazer, mas também o que Ele inclinaria e permitiria a

Opera omnia (S. Crispin, 1619), 8 vols.
*’ Existe uma tradução em inglês: J. Zanchius, Absolute Predestination (Evansville, Ind.: Sovereign 
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outros fazer.® A onisciência divina, junto com a divina onipotência, implica 
que tudo -  e não somente o destino eterno dos seres humanos -  foi predes
tinado por Deus. “Tudo o que vier a acontecer, acontece em virtude desta 
absoluta e onipotente vontade de Deus, que é a causa primária e suprema de 
todas as coisas.”’’ Dentro deste contexto, “predestinação” significa não so
mente a decisão divina pela qual alguns são salvos e outros não, mas tam
bém o preceito divino sobre todas as coisas pela qual todos os eventos são 
pré-determ inados.À  luz de tais premissas, a doutrina tipicamente calvinista 
da expiação restrita não pode ser refutada: “Como Deus não deseja que 
cada indivíduo da humanidade seja salvo, ele também não deseja que Cris
to deva morrer própria e imediatamente por cada indivíduo da humanidade; 
daí segue que, embora o sangue de Cristo, por sua própria dignidade intrín
seca, fosse suficiente para a redenção de todos os homens, ainda, como 
conseqüência da designação de seu Pai, ele o derramou intencionalmente e, 
portanto, eficaz e imediatamente somente pelos eleitos.“

De modo importante, após ter estabelecido com uma lógica fria e 
inexorável as doutrinas da dupla predestinação e da expiação limitada, Zanchi 
se volta para a tarefa de tentar mostrar o valor pastoral e devocional destas 
doutrinas. O que temos aqui não é, portanto, um racionalismo frio e desu
mano. Mas ainda permanece o fato que Zanchi mudou a doutrina de Calvino 
da predestinação, não tanto em seu conteúdo, mas no seu tom, tornando-a 
uma doutrina que pode ser inferida da natureza de Deus, ao invés de uma 
pela qual o teólogo tenta expressar a experiência da graça.

Teodoro Beza (1519-1605) foi chamado por Calvino para ensinar na 
Academia de Genebra e, após a morte de Calvino, se tornou um líder do 
movimento reformado, tanto em Genebra quanto em toda a Suíça.’̂ Embora 
ele fosse um capaz erudito no Novo Testamento -  sua edição do Novo Tes
tamento em Grego estabeleceu novos padrões para o estudo e a crítica tex
tual -  ele nos interessa aqui principalmente como um teólogo. Como tal.
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seus principais trabalhos foram Confissão da Fé Cristã (1560) e Tratados 
Teológicos (1570-1582). A teologia de Beza é muito similar à de Zanchi. 
Embora alegando não ser mais do que um intérprete e continuador dos pon
tos de vista de Calvino, ele os distorceu de forma sutil e decisiva. Por exem
plo, ele também colocou a doutrina da predestinação sob a seção do conhe
cimento, vontade e poder divinos e assim, tendeu a confundi-la com pré- 
determinismo.’̂  Como Zanchi, ele insistiu na teoria da expiação limitada -  
novamente, uma conclusão que podia ser inferida de algumas premissas de 
Calvino, mas que o próprio Calvino recusou fazer. A ordem da Igreja Pres
biteriana, que Calvino e outros haviam desenvolvido em Genebra, mas que 
nunca alegaram ser essencial, Beza afirmou ser requerida pelo ensino claro 
da Escritura. Calvino fora além de Lutero ao declarar o direito de resistir a 
governadores tiranos, mas ele sempre insistira na doutrina tradicional de 
que tal resistência é uma prerrogativa e obrigação das autoridades menores, 
e que indivíduos não devem assumir isso para si mesmos; Beza chegou 
muito próximo de incitar todos os súditos de tiranos -  o que para ele signi
ficava governadores católicos -  à rebelião.

Em resumo, então, Beza foi de muitas maneiras um expoente claro e 
consistente da Teologia de Calvino, mas esta própria clareza e consistência 
significavam que ele perdeu uma grande parte do senso de mistério e fres
cor que era encontrado no trabalho de seu antecessor. Para ele a Bíblia se 
tomou uma série de proposições, todas igualmente inspiradas e, portanto, 
todas igualmente importantes, e estas proposições foram reunidas no siste
ma de teologia calvinista. Onde Calvino sempre se recusara a detalhar uma 
doutrina clara e precisa -  a inspiração da Escritura, supralapsarianismo, 
expiação limitada, etc. -  Beza simplesmente levou o sistema calvinista até 
suas últimas conseqüências.'*^

Zacarias Ursinus (1534-1583) passou a maior parte de sua juventude em 
Wittenberg, onde foi um discípulo e amigo de Melanchthon. Ele também

“Deus é imutável em seus conselhos e não pode estar errado neles ou ser impedido de modo algum 
de executá-los; a partir daí, segue-se que tudo o que acontece aos homens foi ordenado eternamente 
por ele, de acordo com o que nós dissemos a respeito da providência.” Beza, Confession de la foy  
chrestuenne, 6- ed. (Genebra: François laquy, 1563), p.5.
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viajou extensivamente e suas visitas à Suíça podem ter fortalecido suas 
inclinações para o ponto de vista “calvinista” sobre a Ceia do Senhor. De 
qualquer modo, quando as controvérsias que estudamos anteriormente 
irromperam no meio luterano, ele foi acusado de ser um calvinista disfarça
do e, finalmente, foi forçado a buscar refúgio no Palatinado, para onde ele 
foi chamado pela intervenção de Pedro Martire Vermigli. Na medida em 
que a distância entre luteranos e calvinistas aumentou, especialmente quan
to à questão do modo da presença de Cristo na eucaristia, Ursinus foi con
vocado -juntam ente com Gaspar Olevianus -  para compor o que finalmen
te se tornou conhecido como o Catecismo de Heidelberg (1563), que se 
tornou a confissão de fé da Igreja Reformada Alemã.**

Ursinus permaneceu num contrato inteligente com Vermigli, Zanchi e 
Beza. Isto, obviamente, teve a ver em grande parte com as condições políti
ca e eclesiástica do Palatinado, onde era necessário ser moderado e irênico. 
Mas de qualquer modo, ele não foi apenas menos dogmático do que seus 
contemporâneos calvinistas, mas ele parece mesmo ter entendido Calvino -  
pelo menos em alguns pontos -  melhor do que eles o fizeram. Assim, por 
exemplo, o Catecismo de Heidelberg -  que os estudiosos concordam ser na 
maioria seu trabalho -  não tenta provar a predestinação como uma conse
qüência da natureza de Deus, mas, ao contrário, a coloca após a doutrina da 
igreja, como uma expressão da experiência da salvação. Comentando o 
Catecismo, Ursinus novamente não tenta provar o que essa confissão diz, 
relacionando a predestinação aos atributos divinos -  como Zanchi o faz 
claramente -  mas, ao contrário, tenta mostrar a importância pastoral da 
predestinação. “Em relação ã reprovação ninguém deve determinar nada 
com certeza, nem a respeito de si mesmo ou de outrem antes do fim da vida, 
pois as razões porquê ele ainda não é convertido, podem mudar antes que ele 
morra. Por isso, ninguém pode decidir acerca de outros que eles sejam répro
bos, mas deveria esperar pelo melhor. A respeito de si mesmo, entretanto, cada 
um deve crer com certeza que é um dos eleitos; pois nós temos um manda
mento universal para que todos se arrependam e creiam no evangelho.”*'’

Sobre o desenvolvimento histórico de sua teologia e as influências e circunstâncias que guiaram 
esse desenvolvimento, ver E. K. Sturm, Der junge Zacharias Ursin: Sein Weg vom Philippismus zum  
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tische Studie zu den Fragen 12-18 des Heidelberger Katechismus und zur Theologie des Zacharias 
Ursinus (Zurique: Zwingli Verlag, 1970).
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Assim, pouco após a morte de Calvino -  e mesmo antes -  sua teologia 
estava sendo esquematizada por teólogos tais como Vermigli, Zanchi e Beza, 
apesar do fato de haver também um Ursinus que parece ter entendido algo 
do dinamismo e novidade do sistema de Calvino. Este processo de enrigeci- 
mento, que se estabeleceu tão cedo, foi ajudado posteriormente durante o 
século 17 por várias controvérsias em que o Calvinismo se encontrou en
volvido. Voltaremos nossa atenção agora para estas controvérsias e desen
volvimento posterior do Calvinismo, e a ordem da nossa discussão será a 
que segue: Primeiro, nós estudaremos a história posterior do Calvinismo na 
Suécia e Alemanha. Então, nós nos voltaremos para a Holanda, onde eventos, 
cuja importância merece consideração separada, estavam ocorrendo. Isto será 
seguido por uma breve seção sobre a forma muito interessante que o 
calvinismo francês assumiu. Finalmente, estudaremos a história do Calvi
nismo na Grã Bretanha -  primeiro na Escócia e então na Inglaterra.

Calvinismo na Suíça e Alemanha

o  documento teológico mais importante e influente produzido na Suíça 
após a morte de Calvino foi o Segunda Confissão Helvética. Como já nota
mos, o Consenso de Zurique de 1549, com o qual Calvino e Bulinger con
cordaram, uniu as forças do Calvinismo e Zuinglianismo em uma única 
tradição reformada. Mas esse Consenso nunca se tornaria uma declaração 
confessional geralmente aceita pelos vários ramos da Igreja Reformada. 
Essa distinção ficou reservada para a Segunda Confissão Helvética, que 
falando estritamente, não foi composta por um calvinista, mas pelo 
zuingliano Bullinger. Bullinger escrevera a maior parte do texto desta con
fissão em 1561, mas não lhe deu ampla circulação até que ele foi requisita
do por Frederico III, Eleitor do Palatinado, para preparar a uma confissão 
reformada similar à que os luteranos haviam apresentado ante a Dieta de 
Augsburgo. A razão porquê Frederico necessitava disto foi que uma Dieta 
do Império estava para se reunir, e ele temia que lhe seria necessário mos
trar que a teologia que a igreja em seus domínios esposara não era um afas
tamento da tradição autêntica da igreja. Quando Bullinger recebeu a requi
sição do Eleitor, ele sentiu que o texto que ele escrevera diversos anos antes 
seria uma resposta adequada, e ele, portanto, o enviou ao Eleitor. Simulta
neamente, ele o enviou a Genebra e Berna com o objetivo de receber as 
reações e avaliações das igrejas reformadas naquelas cidades. Após algu-



mas correspondências e algumas pequenas mudanças -  especificamente no 
prefácio, que foi inteiramente reescrito -  a Segunda Confissão Helvética 
foi aceita e assinada por quase todas as igrejas reformadas na Suíça (1566) -  
as exceções mais importantes foram Neuchâtel, que subescreveu dois anos 
mais tarde, e Basiléia, que não subscreveu a Confissão até o século seguin
te. No mesmo ano de sua publicação, ela foi adotada pelo Sínodo Escocês 
em Glasgow, e no ano seguinte a Igreja Reformada Húngara a subscreveu. 
A Confissão Polonesa, promulgada pela Igreja Reformada da Polônia em 
1570, não é mais do que uma revisão da Segunda Confissão Helvética. 
Embora a Reforma francesa não a aceitou como sua confissão de fé, a razão 
para isso foi simplesmente que eles já tinham sua própria confissão e, portan
to, em 1571, no sínodo de La Rochelle, eles declararam a Segunda Confissão 
Helvética como uma verdadeira confissão da correta doutrina cristã.'’

A Segunda Confissão Helvética, escrita por Bullinger -  que, estritamen
te falando, não era um calvinista -  com o propósito de conciliação, foi em 
muitos aspectos uma influência do movimento na direção da ortodoxia 
calvinista rígida. De fato, a maioria das áreas onde esta confissão foi pro
mulgada evitou as conseqüências mais extremas daquela ortodoxia.

Não há dúvida de que este é um documento reformado, com forte in
fluência calvinista. A Ceia do Senhor é entendida, de acordo com o Con
senso de Zurique, em termos tipicamente calvinistas (capítulo 21). Sobre a 
predestinação, esta confissão está posicionada entre o próprio Calvino e os 
expoentes dentre os calvinistas posteriores, que estudamos na seção anterior; 
pois ela coloca esta doutrina, como eles o fazem, no final da doutrina de 
Deus, de forma que ela se parece quase como um prefácio à doutrina da 
salvação. Portanto, a doutrina da predestinação da Segunda Confissão 
Helvética pode ser considerada como um elo entre o próprio Calvino e os 
calvinistas posteriores.

Outro ponto em que a Segunda Confissão Helvética aparece como uma 
ponte entre Calvino e a ortodoxia calvinista é a doutrina da inspiração da 
Escritura. Calvino cria que a Escritura era inspirada. Mas ele não começou 
sua teologia com uma discussão dessa inspiração. De fato, ele nunca discu-

”  Sobre a história, texto e autoridade da Segunda Confissão Helvética, ver a introdução de J, 
Courvoisier na obra La confession helvétique postérieure (Neuchâtel: Delachaux & Niestlé, 1944), 
p'p.7-23. Sobre o seu conteúdo, ver a obra de E. Koch, Die Theologie der Confessio Helvetica Poste
rior (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1968).



tiu a inspiração bíblica plenamente e ele nem parece ter estado consciente 
dos perigos do extremo literalismo bíblico. A Segunda Confissão Helvética. 
por outro lado, começa seu primeiro capítulo proclamando que a Santa Es
critura é a Palavra de Deus, totalmente inspirada por Ele. Esta mudança na 
estrutura da teologia, novamente, não parece afetar grandemente o contetí- 
do desta Confissão. Mas é o começo de uma tendência de apresentar a Bí
blia como o livro dos decretos divinos de cujo texto a teologia é, então, 
extraída como uma série de proposições. Como veremos posteriormente, 
neste aspecto a Segunda Confissão Helvética é precursora da Confissão de 
Westminster.

Na própria Genebra, entretanto, a influência de Beza foi grande, e por 
meio dele sua própria forma de Calvinismo ganhou terreno em outras par
tes da Suíça. Isto pode ser visto nos casos de Samuel Huber e Claude Auber\'. 
Samuel Huber acusou o pastor Abraão Musculus, que ensinou a forma 
supralapsariana da predestinação, indo aquém do que Calvino ensinara.'* 
Ele também criticara Beza por ter escrito que a praga era contagiosa e que 
era lícito para os cristãos fugir dela. Após uma série de debates que não é 
necessário relatar aqui, ele foi condenado pelo Grande Concilio de Berna 
em 1588 -  o mesmo Grande Concílio que, duas décadas antes, proibira toda 
discussão sobre os decretos divinos e banira as Institutas da Academia de 
Lausanne.'^ O caso de Claude Aubery foi teologicamente diferente, mas o 
resultado foi o mesmo. Os pontos de vista que ele sustentava eram similares 
àqueles de André Osiander -  isto é, que a justificação não é a imputação da 
justiça divina, mas que Cristo, de alguma forma, habita ou “é inerente” a 
nós, e é sua justiça em nós que Deus vê. Ele também foi condenado na 
mesma data e pelas mesmas autoridades, parcialmente por meio da influ
ência de Beza e da autoridade de Calvino.^“ Assim, o poder do Calvinis
mo -  e especialmente do Calvinismo como Beza o entendia -  estava se 
expandindo por toda a Suíça, onde esta expansão fora originalmente re
sistida por muitos.

Após a morte de Beza, os líderes mais importantes da ortodoxia calvinista 
na Suíça foram Benedito e Francisco Turretin, pai e filho. Benedito Turretin-

G. Adam, Der Streit, pp.50-90.
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OU Turrettini -  (1588-1631) era um italiano de nascimento e foi parte da 
mesma escola do predestinacionistas extremados que já encontramos re
presentados em Vermigli e Zanchi. Ele foi útil para ganhar o suporte da 
Suíça Reformada para as decisões do Sínodo de Dort, que condenou os 
arminianos e que estudaremos posteriormente neste capítulo. Entretanto, 
deve ser notado que nos seus últimos anos ele advogou leniência e modera
ção com os arminianos.

O filho de Benedito, Francisco (1623-1687), foi provavelmente o mais 
importante teólogo sistemático da ortodoxia calvinista no Continente.^' 
Embora ele tenha feito parte das controvérsias levantadas pela teologia pro
vinda de Saumur na França -  à qual nos voltaremos em breve -  sua obra 
mais famosa é Institutiones Theologiae elenchticae, em três volumes, 
publicada entre 1679 e 1685. Estes são, provavelmente, os mais sistemáti
cos e completos tratados sobre a teologia dogmática no campo reformado 
após as Institutas de Calvino, e um breve exame de partes do seu Loci será 
suficiente para mostrar a natureza do Calvinismo Continental do século 17.

Após uma série de prolegomena, que são muito similares ao que seria 
encontrado em qualquer outra teologia escolástica, Turretin se volta para a 
questão da autoridade da Escritura. Sua preocupação aqui é mostrar que a 
Escritura é a única autoridade da teologia cristã e que a tradição não deve 
ser colocada lado a lado com ela. Esta é a teologia protestante tradicional, 
que Turretin deriva dos reformadores do século 16. Mas ele, então, prosse
gue discutindo detalhes tais como se a Septuaginta é inspirada ou não, e se 
o texto da Escritura, de alguma forma, foi corrompido pela tradição manus
crita. Em ambos os casos sua resposta é negativa; mas é importante que seu 
argumento com referência à possível corrupção do texto está baseado na 
autoridade do próprio texto: deve-se afirmar que o texto da Escritura foi 
preservado em sua pureza primitiva, porque negá-la seria uma negação da 
providência divina. De fato. Deus desejou revelar-nos na Escritura todas as 
coisas que são necessárias para nossa salvação, e também que não houvesse 
outra revelação além daquela. Se Deus, então, permitisse que o texto da 
Palavra revelada fosse corrompido pelos copistas esta seria uma falha da 
providência.^^ Esta maneira de colocar a doutrina da Escritura no começo

Ver a bibliografia de J. W. Beardslee, org.. Reformed Dogmatics (Nova York: Oxford University 
Press, 1965), pp,460-463,
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da teologia sistemática, e então prosseguir para definir e esclarecer a abso
luta inerrância da Escritura, é típica do Calvinismo posterior, e não encon
trada no próprio Calvino. Esta tendência alcançou seu ápice no Consenso 
Helvético de 1675, composto por Turretin e dois outros teólogos, que alega
va que as vogais e pontos do texto hebraico eram divinamente inspirados e, 
portanto, inerrantes.

Quando se trata da doutrina da predestinação, Turretin é típico do Cal
vinismo posterior. Seu pai foi um ardente defensor dos decretos de Dort. 
Agora, em suas Institutiones, François coloca a doutrina da predestinação 
precisamente onde nós temos visto outros Calvinistas ortodoxos a coloca
rem: após a doutrina de Deus, quase como um corolário extraído da nature
za divina. Como no caso de outros que nós já estudamos -  Zanchi, Vermigli. 
e outros -  isto significa que esta discussão da predestinação se toma mais 
um exercício de 1er a mente de Deus do que uma proclamação da sua graça 
não merecida. Assim ele, como a maioria dos calvinistas posteriores is im
pelido ã questão da ordem dos decretos divinos e se Deus decretou ou não a 
queda. Calvino não havia entendido ser adequado discutir estas questões 
em detalhes, pois elas parecem estar além dos Umites do mistério. Turretin -  
e muitos outros com ele -  devota longas páginas a estas questões. Sua con
clusão é que o supralapsarianismo -  a opinião daqueles que sustentam que 
o decreto da eleição e reprovação foi anterior ao decreto a respeito da que
da -  é “repugnante para a base da salvação”. S u a  própria posição é que 
Deus decretou primeiro criar a humanidade; segundo, permitir a queda; 
terceiro, eleger alguns da massa de perdição, enquanto permitindo a outros 
permanecer em sua corrupção e miséria; quarto, enviar Cristo ao mundo 
como o mediador e salvador do eleito; e, finalmente, chamar estes para a fé, 
justificação, santificação e final glorificação.^'* Este é, estritamente falan
do, o entendimento original do “infralapsarianismo”. O que Turretin está 
dizendo aqui não é que Deus decretou a predestinação após o evento da 
queda ou mesmo que Deus não decretou a queda -  embora por um decreto 
permissivo ao invés de um decreto ativo -  mas, ao contrário, que na ordem 
dos decretos divinos, a predestinação segue a queda, e não vice-versa. Um 
uso posterior do termo “infralapsarianismo”, entretanto, se tornaria ambí
guo, pois ele viria a significar tanto a visão aqui esposada por Turretin quanto



a opinião de que o decreto da eleição segue o pré-conhecimento de Deus da 
queda -  ou, às vezes, mesmo a queda real.

Quanto à questão se Cristo morreu ou não por toda a humanidade, Turretin 
segue a visão calvinista então estabelecida de que ele morreu apenas pelos 
eleitos, embora sua morte teria sido suficiente em si mesma para a reden
ção de todos, se Deus o tivesse assim desejado.-* Em praticamente todas as 
outras questões, incluindo a da maneira da presença do Senhor na Ceia,^'’ 
seus pontos de vista são tipicamente calvinistas. E importante, entretanto, 
que ele devota à Ceia do Senhor muito menos espaço e atenção do que para 
algumas das questões a respeito da predestinação e expiação limitada. Este 
é um sinal de algo geralmente verdadeiro na ortodoxia calvinista, a saber, 
que a questão da Ceia do Senhor, que foi originariamente a principal marca 
de distinção do Calvinismo, logo foi obscurecida por questões sobre a pre
destinação, expiação limitada, depravação total e outras semelhantes.

Em outro ponto ainda, Turretin é um expoente típico da ortodoxia pro
testante, em seu estilo escolástico e metodologia. Aqui, novamente, encon
tramos as infindáveis e sutis distinções, esboços rígidos, sistematização ri
gorosa e a abordagem proposicional que haviam sido características do 
Escolasticismo Medieval posterior. Portanto, há ampla razão para chamar 
Turretin e seus contemporâneos de “protestantes escolásticos”.

Que este tipo de Calvinismo rígido não continuaria inalterado mesmo 
em Genebra, entretanto, pode ser visto no fato que Jean-Alphonse Turretin, 
0 filho de Francisco, liderou uma reação liberal que, em 1725, seria bem 
sucedida em ver os decretos de Dort, bem como os da Segunda Confissão 
Helvética abolidos em Genebra."’

A história do Calvinismo na Alemanha durante os séculos 16 e 17 é 
praticamente coexistente com a complicada história política daquela na
ção. Não podemos contar essa história aqui. E suficiente dizer que o Calvi
nismo esteve constantemente sobre pressão na Alemanha, pois a medida de 
tolerância que fora concedida ao Luteranismo não se aplicou a ele. Portan
to, as regiões onde a influência de Calvino fora forte -  especialmente
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Estrasburgo -  finalmente se uniram às fileiras da confissão luterana. À luz 
destas circunstâncias, o centro mais importante do Calvinismo durante o 
século 16 foi o Palatinado e sua capital Heidelberg onde, devido a condi
ções políticas particulares, a fé reformada foi favorecida pelo Eleitor. A 
obra Catecismo de Heidelberg logo se tornou o documento mais caracterís
tico do Calvinismo Alemão. Os teólogos de Heidelberg, entretanto, foram 
freqüentemente acusados por outros calvinistas de ter introduzido inova
ções em sua teologia. Neste aspecto. Tomas Erastus é importante.

Tomas Erastus (1524-1583)-^ foi um professor de medicina na Universi
dade de Heidelberg, nascido na Suíça, e um membro do consistório da igre
ja. Zuingliano na Teologia, ele tentou neutralizar a influência do Luteranis
mo na teologia da eucaristia, e do Calvinismo em assuntos da ordem eclesi
ástica. Em 1570, ele foi acusado de Socinianismo e excomungado pela igreja 
em Heidelberg. Sua fama, entretanto, deriva de um trabalho publicado pos
tumamente, consistindo em uma série de teses sobre excomunhão em que 
ele sustentou que era a tarefa das autoridades civis punir os cristão que 
pecavam, e que a própria igreja não tinha autoridade para excomungar.^ 
Finalmente, seu nome se associou com o ponto de vista de que o Estado 
deve ser soberano sobre a igreja, mesmo em questões de disciplina eclesi
ástica -  uma opinião que recebeu o nome de “Erastianismo”.

Calvinismo na Holanda

Foi na Holanda, no começo do século 16, que ocorreu um dos mais im
portantes desenvolvimentos da ortodoxia calvinista. Este se centralizou nos 
ensinos de Jacó Armínio e seus seguidores, e no Sínodo de Dort, que final
mente os condenou.

Armínio (1560-1609)^° era holandês e sua formação teológica aconte
ceu principalmente na Universidade de Leyden e em Genebra. Ele foi um

R. Wesel-Roth, Thoas Erastus: Ein Beitrag zur Geschichte der reformierten Kirche und zur 
Lehre von der Staatssouveränität (Lahr, Baden: Moritz Schauenburg, 1954),
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calvinista convencido, e permaneceu como tal por toda sua vida, embora 
em muitos dos pontos debatidos, ele óbvia e conscientemente se aíiastou 
dos ensinos de Calvino. Portanto, embora finalmente “Arminiano” viesse a 
ser um sinônimo de anticalvinismo, a razão para isto não é que Arminio 
fosse oposto aos ensinos de Calvino em geral, mas que tanto ele quanto o 
Calvinismo ortodoxo centralizaram de tal forma sua atenção nas questões 
da predestinação, expiação limitada e congêneres, que eles perderam de 
vista 0 fato que a controvérsia, ao invés de ser um debate entre calvinistas e 
anticalvinistas, era uma discordância entre dois diferentes grupos profun
damente influenciados por Calvino.

Como um jovem acadêmico calvinista, Arminio foi influenciado pelos 
pontos de vista de Dirck Koornhert, que achou que a doutrina da predesti
nação ensinada pelos calvinistas rigorosos era inaceitável e uma negação 
da justiça de Deus. Estudando as objeções de Koornhert, Arminio conven
ceu-se de que ele estava correto em muitos pontos. Isto, entretanto, não 
teria causado nenhuma grande controvérsia se Arminio, quatro anos mais 
tarde (1603), não tivesse sido apontado como professor de Teologia em 
Leyden, onde seus pontos de vista logo colidiram com os do seu colega 
Francisco Gomarus (1563-1641).

Gomarus"*' não foi apenas um calvinista rigoroso, mas também um 
supralapasariano. De acordo com ele. Deus decretou a eleição de alguns e 
reprovação de outros, e então àecxeton permitir a queda como a marieira 
pela qual essa eleição e reprovação aconteceriam. Além disso, após a queda, 
toda a natureza humana está totalmente depravada; e Cristo morreu apenas 
pelos eleitos. Sua reação aos ensinos de Arminio não demorou a chegar, e sua 
ira foi exacerbada quando, após a morte de Arminio (1609), a cadeira vaga 
foi preenchida por Simon Bisschop (1583-1643), cujas convicções seguiram 
as mesmas linhas gerais daquelas de Arminio. Quando Gomarus -  que não 
estava mais em Leyden -  e seus seguidores tentaram fazer pressão para pro
mover a remoção de todos os arminianos de suas posições como professores, 
quarenta e seis pastores assinaram o Remonstrance (1610). Este foi um docu
mento, provavelmente composto por João Uyttenbogaert -  embora por vezes 
atribuído a Bisschop -  que rejeitou tanto o supra quanto o infralapsarianismo, 
a doutrina que o eleito não poderia cair da graça, e a teoria da expiação limi
tada -  isto é, que Cristo não morreu por todos.

Ver G. P. Van Itterzon, Franciscus Gomarus (The Hague: M. Nijhoff, 1930).



Em todos estes pontos, os remonstratenses -  como eles foram chamados 
após esta época -  estavam simplesmente tomando uma posição com o que 
fora os ensinos de Armínio, e por esta razão eles são apropriadamente cha
mados de arminianos. Assim, para entender seus pontos de vista, será me
lhor fazer uma pausa e declarar o que Armínio ensinara com referência aos 
pontos principais do debate.

Sobre a predestinação, Armínio começara discordando do supralapsaria
nismo extremo de Gomarus, mas concluíra que o infralapsarianismo também 
incorria em erro. Embora seja verdade que em muitos pontos ele era um 
racionalista, pode-se salientar que seus oponentes também foram raciona
listas no sentido em que eles tentaram provar a predestinação como uma 
conseqüência da natureza de Deus. Além disso, Armínio estava profunda
mente preocupado com que qualquer doutrina da predestinação fosse cris- 
tocêntrica e servisse para edificar o fiel. Assim, argumentando contra a ex
trema forma de predestinação supralapsariana, ele apresentou duas razões -  
dentre muitas outras -  das quais ele discordava: “(1) Pois esta predestina
ção não é aquele decreto de Deus pelo qual Cristo é apontado por Deus para 
ser o Salvador, o Cabeça e o fundamento daqueles que serão feitos seus 
herdeiros da salvação. Ainda, esse decreto é o tínico fundamento do Cristi
anismo. (2) Pois a doutrina desta predestinação não é aquela doutrina pela 
qual, por meio da fé, nós, como pedras vivas, somos edificados em Cristo, a 
única pedra de esquina, e inseridos nele como os membros do corpo são 
unidos a sua cabeça”.

Sua própria doutrina da predestinação, então, discorda com o que estava 
sendo ensinado pelos Gomaristas em dois pontos básicos. Primeiro, ela é 
mais rigidamente cristocêntrica -  ponto em que ele se aproximou mais de 
Calvino do que de Gomarus. Segundo, predestinação é baseada no pré-co
nhecimento de Deus da fé futura do eleito. Assim, Armínio alega que o 
primeiro “decreto absoluto de Deus a respeito da salvação do homem peca
dor é aquele pelo qual ele decretou designar seu Filho, Jesus Cristo, como 
Mediador”. O  segundo e o terceiro decretos divinos foram que Deus sal
varia aqueles que se arrependessem e cressem, e que Deus providenciaria 
os meios pelos quais tal arrependimento e crença seriam feitos disponíveis. 
Então, Armínio chega ao quarto decreto, que mostra claramente o que ele

Nichols e Bagnall, The Writings o f James Arminius, 1:216-17. 
“ 7Wá., 1:247.



entende por predestinação. “Destes segue o QUARTO decreto, por meio do 
qual Deus determinou salvar e condenar certas pessoas em particular. Este 
decreto tem seu fundamento no pré-conhecimento de Deus, pelo qual ele 
conheceu desde toda a eternidade aqueles indivíduos que, por meio da sua 
graça preventiva [i.e., precedente], creriam e perseverariam por meio de 
sua graça subseqüente, de acordo com a administração anteriormente des
crita daqueles meios que são adequados e próprios para a conversão e a fé; 
e, por esse mesmo pré-conhecimento, ele semelhantemente conheceu aqueles 
que não creriam e perseverariam.” '̂*

Portanto, os calvinistas rígidos estavam certos quando eles reivindica
ram que o entendimento de Arminio da predestinação destruiu o próprio 
objetivo daquela doutrina, a saber, que ninguém possa ser capaz de se orgu
lhar de sua própria salvação. De fato, se a causa da nossa eleição é o pré- 
conhecimento de Deus do nosso arrependimento e fé, segue-se que o fator 
determinante em nossa salvação é a nossa própria resposta ao chamado do 
evangelho, isto é, nossa própria fé, e não a graça de Deus.

Para evitar estas conseqüências, Arminio recorrera ao que ele chamou “gra
ça preventiva”. De acordo com ele, esta graça preventiva (ou precedente) foi 
conferida a todos por Deus, e essa graça é suficiente para crer, apesar de 
nossa corrupção pecadora, e conseqüentemente para a salvação. A diferença 
entre o eleito e o réprobo repousa, então, em que alguns crêem e outros não, 
e também que Deus sempre antevê qual será a decisão de cada um. Portan
to, “a graça suficiente para salvação é conferida ao Eleito e ao não-Eleito; 
de forma que, se desejarem, eles possam crer ou não, possam ser salvos ou 
não”.̂  ̂A graça, então, não é irresistível, como os Gomaristas insistiam.

Isto, em contrapartida, implica em que Cristo morreu por toda a raça 
humana, e que a doutrina da expiação limitada deve ser rejeitada.

O ponto em disputa é... se é possível dizer verdadeiramente que, quando 
Deus desejou que seu próprio Filho se tornasse um homem e morresse 
pelos pecados, ele o desejou com esta distinção, que ele deveria assumir, 
apenas por alguns, a natureza humana que ele teve em comum com 
todos os homens; que ele deveria sofrer somente por uns poucos a 
morte que poderia ser o preço para todos os pecados de todos os 
hom ens, e pelo m esm o prim eiro  pecado que todos igualm ente

Ibid., 1:248. Os itálicos são meus. 
Ibid., 1:367,



cometeram em Adão.... Esta, eu afirmo, é a questão: você responde 
afirmativamente a estas questões, e, portanto, confessa que a alegação 
é feita, em verdade, contra sua doutrina.“

Finalmente, Armínio argumentou que, precisamente porque a graça não 
é irresistível, é possível decair dela graça, ou, como ele colocaria, que “é 
certo que o regenerado por vezes perde a graça do Espírito Santo”. E s t a  
opinião pareceu especialmente injuriosa para aqueles calvinistas que senti
am que o grande benefício da doutrina da predestinação era a segurança da 
salvação que decorria dela.

Quando o Remonstrance foi publicado, toda a controvérsia ficou envol
vida num conjunto de questões políticas e sociais. A maioria das províncias 
marítimas, e especialmente a burguesia, que era numerosa e poderosa na
quelas províncias, tomaram a posição arminiana. As classes baixas rurais, 
bem como aqueles das ilhas que viviam da pesca, apoiaram o Calvinismo 
rígido de Gomarus, e foram acompanhadas nesta posição por diversos es
trangeiros exilados para quem a pureza da fé era essencial. Assim como as 
províncias marítimas apoiaram João Barneveldt em sua oposição ao poder 
crescente de Maurício de Nassau, os aminianos contaram com o apoio de 
Barneveldt, enquanto Maurício era a favor dos Gomaristas. Quando Roter
dã optou pela posição remonstratense, Amsterdã, que há muito era sua ri
val, assumiu a posição oposta. De qualquer forma, em 1618, Maurício de 
Nassau e seu partido tinham consolidado seu poder, e, portanto, quando o 
Sínodo de Dort foi convocado estava claro que ele condenaria a posição 
remonstratense.^®

Para ver como Dort respondeu às várias doutrinas remonstatenses, deve
remos tomar cada uma delas, mostrar a posição da Remonstrance, e então 
mostrar o que Dort decidiu sobre o assunto.^®

“  Ibid., 3:452-53.
Ibid., 3:505.
Sobre a reflexão teológica acerca do relacionamento entre igreja e Estado, incitada por esta situa
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O primeiro artigo do Remonstrance trata da predestinação. Ele não a 
nega, mas pelo contrário, a afirma. Ele nem mesmo ataca o supralapsarianis- 
mo, embora o estilo seja tal que uma interpretação infralapsariana pareça 
mais natural, pois é dito que por um decreto eterno e imutável Deus “deter
minou salvar, da raça humana que caíra em pecado” aqueles que seriam 
salvos, e deixar sob o pecado “o contumaz e incrédulo”. Assim, o que o 
Remonstrance faz neste ponto é simplesmente explicar a predestinação de 
tal forma que ela pudesse ser entendida em termos infralapsarianos, e também 
pudesse ser interpretada como o resultado, não da iniciativa de Deus, mas 
do pré-conhecimento divino a respeito daqueles que creriam e dos que não."*“

A resposta de Dort para este entendimento da predestinação não deixa 
margem para dúvida. A eleição é totalmente incondicional e, portanto, não 
está baseada em pré-conhecimento, mas apenas na decisão soberana de Deus. 
“A boa vontade de Deus é a única causa desta eleição graciosa; que não 
consiste aqui em que Deus, antevendo todas as qualidades possíveis das 
ações humanas, escolheu algumas destas como uma condição da salvação, 
mas que ele lhe aprouve, da massa comum de pecadores, adotar algumas 
pessoas como um povo peculiar para si mesmo, como está escrito.

O segundo ponto do Remonstrance, seguindo novamente os ensinos de 
Arminio, afirmou que Jesus “morreu por todos os homens e por cada um 
deles, de tal forma que ele obteve tudo para eles, por meio de sua morte na 
cruz, redenção e perdão de pecados”.'*̂ Isto não significa que os remonstra- 
tenses fossem universalistas, no sentido de que eles criam que todos, final
mente, seriam salvos. Pelo contrário, eles claramente afirmaram que “nin
guém efetivamente usufrui este perdão exceto os crentes” .'*̂ O que foi dis
cutido não foi quantos seriam salvos, mas, ao contrário, se a morte de Cris
to fora ou não por toda a humanidade.

Contra este ponto de vista, o Sínodo de Dort afirmou a distinção feita 
anteriormente por Gomarus e outros calvinistas, entre a suficiência dos 
méritos de Cristo em si mesmos e sua eficácia segundo a vontade divina. 
Assim, a morte de Cristo “é de excelência e valor infinitos, abundantemen-

Em toda esta seção, tanto o Remonstrance quanto os Cânones de Dort são citados a partir do texto 
em inglês encontrado em R, L. Ferm, org.. Readings in the History o f Christian Thought (Nova York: 
Holt, Rinehart, e Winston, 1964), pp.397-406.
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te suficiente para expiar os pecados de todo o mundo”.'*'* Mas ainda, “foi da 
vontade de Deus, que Cristo pelo sangue da cruz... redimisse efetivamen
te... todos aqueles, e apenas aqueles, que foram escolhidos desde a eterni
dade”.'*̂ Esta é a doutrina da expiação limitada, que se tornaria uma das 
marcas distintivas do Calvinismo ortodoxo posterior.

Sobre a questão da depravação total, tanto os remonstratenses quanto o 
Sínodo de Dort têm sido freqüentemente mal interpretados. A noção 
comumente sustentada, que os remonstratenses negaram tal depravação e 
que Dort a afirmou, não é completamente acurada. Os remonstratenses efe
tivamente afirmaram “que o ser humano... no estado de apostasia e pecado, 
não pode por si mesmo pensar, desejar ou fazer qualquer coisa que seja 
verdadeiramente boa”.'*® Dort, por outro lado, afirmou que “permaneceu, 
entretanto, no homem, desde a queda, um vislumbre de luz natural, pelo 
qual ele retém algum conhecimento de Deus, das coisas naturais e da dife
rença entre o bem e o mal, e descobre alguma apreciação pela virtude, boa 
ordem na sociedade e por manter um comportamento externo regular”.'*’

Isto não quer dizer que eles concordaram inteiramente sobre a questão. 
Mas sua divergência foi muito mais sutil do que a mera questão se os seres 
humanos são ou não totalmente depravados. A diferença foi, ao contrário, 
que, enquanto o Remonstrance se recusarou a conectar tal depravação hu
mana com a graça irresistível, Dort estabeleceu tal conexão, pois somente 
uiua graça que é irresistível pode mudar o coração de um pecador totalmen
te depravado.

Acerca da questão da graça irresistível, entretanto, os dois grupos dis
cordaram totalmente. O Remonstrance disse que “quanto ao que diz respei
to ao modo de operação desta graça, ela não é irresistível”.'*** Contra ta! 
alegação, o Sínodo de Dort afirmou que a depravação da humanidade é tal 
que Deus precisa mudar a vontade para levar qualquer um para a fé.

A fé, portanto, deve ser considerada como um dom de Deus, não por 
conta do que está sendo oferecido por Deus ao homem, para ser aceita 
ou rejeitada ao seu prazer, mas porque é na realidade conferida, exalada 
e infusa nele; nem mesmo porque Deus confere o poder ou habilidade

« Ibid., p.402. 
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para crer, e então espera que o homem possa, pelo exercício de seu 
próprio  liv re arb ítrio , consen tir com  os term os da salvação, e 
efetivamente crer em Cristo; mas porque ele que trabalha no homem 
tanto o querer quanto o realizar, e, de M o, tudo em todos, produz 
tanto a vontade para crer quanto também o ato de crer.“*’

Finalmente, quanto à questão da perseverança dos santos, os remonstra- 
tenses foram novamente mal interpretados. Eles não alegaram que tal dou
trina fosse incorreta. Eles nem mesmo a atacaram. O que eles de fato fize
ram foi recusar-se a ensinar a doutrina oposta -  a possibilidade de cair da 
graça ou “apostatar” -  sem uma prova escriturística mais profunda. Obvia
mente, tal declaração implica que eles não estavam totalmente convenci
dos sobre a teoria da perseverança dos santos. Mas, claramente, eles não 
fizeram da teoiia oposta Mm dos pilaies de SMa teologia. Foi o Smodo de 
Dort que tornou a doutrina da perseverança dos santos uma marca necessá
ria da verdadeira fé cristã, e assim levou, posteriormente, os arminianos a 
defender a possibilidade de cair da graça. As palavras de Dort não deixam 
dúvida quanto à importância da doutrina da perseverança;

A  m ente carnal é incapaz de com preender esta doutrina da perseve
rança dos santos, e a certeza por conseguinte, que Deus revelou abun
dantem ente em  sua Palavra, para a glória do seu nome e a consola
ção das almas piedosas, e que ele im prim e sobre os corações dos 
fiéis. Satanás a abomina; o mundo a ridiculariza; os ignorantes e 
hipócritas abusam  e os hereges se opõem  a ela. M as a esposa de 
Cristo sem pre a tem  amado ternam ente e constantem ente defendi
do-a, como um tesouro inestimável; e Deus, contra quem  nem  con
selho nem força podem  prevalecer, a disporá para continuar nesta 
conduta até o fim.^°

Em resumo, a controvérsia arminiana e 0 resultante Sínodo de Dort são 
um outro episódio no processo pelo qual a teologia da Reforma foi esque
matizada numa ortodoxia rígida. Pelos padrões do século 16, Arminio e os 
remonstratenses teriam sido vistos como calvinistas tanto pelos católicos 
quanto pelos luteranos. Sua doutrina da eucaristia, bem como sua compreen
são da natureza da igreja, foram tipicamente calvinistas. E ainda, em menos

/bid., p.404. 
Ibid., p.406.



de um século a doutrina da predestinação -  que Lutero advogara pelo me
nos tão ardentemente quanto Calvino -  se tomara a pedra angular do Calvi
nismo ortodoxo. Esta mudança é vista como de maior importância quando 
se leva em conta que a contribuição mais importante de Calvino para a 
teologia protestante foi precisamente que ele não focou sua atenção prima
riamente em questões soteriológicas, como Lutero o fizera.

Antes de deixarmos a Holanda, dois outros importantes teólogos holan
deses merecem uma menção específica, devido à sua influência muito além 
dos limites do seu país. Estes dois são Hugo Grotius e João Cocceius. Grotius 
(1583-1645)^' foi um arminiano e, em geral, um defensor da tolerância e da 
moderação. Por esta razão, e porque sua própria nação foi dividida por lutas 
políticas e religiosas amargas, ele passou a maior parte da sua vida no exí
lio. Seus dois escritos mais influentes foram Sobre a verdade da Fé Cristã 
(1622) e Sobre a Lei da Guerra e da Paz (1625). O primeiro destes traba
lhos foi uma exposição das doutrinas básicas da fé cristã, baseando-as tanto 
quanto possível na Teologia Natural e, de qualquer modo, enfatizando a 
tradição cristã comum, ao invés das várias posições confessionais. Por esta 
razão ele ganhou um alto grau de popularidade, especialmente dentre aque
les engajados no trabalho missionário. O tratado sobre a guerra e a paz tenta 
basear a lei das nações na Teologia Natural e, portanto, constitui um elo 
significativo na cadeia da Vitória para a lei internacional moderna.^- Final
mente, Grotius desenvolveu uma interessante teoria da expiação, afirman
do que a razão porquê Cristo sofreu não foi pagar pelos pecados da humani
dade ou nos dar um exemplo, mas, ao contrário, mostrar que, embora dese
jando nos perdoar. Deus ainda considerava a transgressão da lei divina uma 
ofensa séria que não poderia ficar sem conseqüências.

João Cocceius (1603-1669)”  desenvolveu em sua obra Summa doctrinae 
de foedere et testamento dei a declaração clássica do que veio a ser conhe
cido como teologia do “pacto” ou teologia “federal”. De acordo com este 
ponto de vista, o princípio hermenêutico que deve servir de ponto de parti
da para a interpretação da Escritura é que Deus estabelece um relaciona-
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mento pactuai com a humanidade. Este relacionamento está baseado num 
pacto pré-existente entre o Pai e o Filho. Na criação, Deus estabeleceu com 
Adão um pacto de obras. Após a queda, Deus estabeleceu um novo pacto da 
graça, que tem duas fases: o Antigo e o Novo Testamentos. Esta perspecti
va, que foi um desenvolvimento posterior de posições anteriormente sus
tentadas por Ursinus, foi mais tarde comum entre os puritanos.

Calvinismo na França

A história do Protestantismo na França é dominada pelo fato de que sua 
sobrevivência sempre esteve em jogo. Em 1559, os protestantes franceses -  
que então eram, na sua grande maioria, de convicção reformada -  organiza
ram um Sínodo nacional francês. Dois anos mais tarde, eles se envolveram 
numa guerra contra a coroa. A obra Confissão de La Rochelle (1571), de 
inspiração calvinista, não foi sempre rigorosamente aplicada àqueles que 
desejavam se juntar ao grupo huguenote, pois muitos eram extremamente 
necessários. Não foi até 1598, com o Edito de Nantes, que foi garantido aos 
huguenotes o direito de adorar e crer como eles entenderam ser adequado -  
e mesmo assim, somente dentro de certas cidades e estados designados. 
Para garantir sua liberdade, Henrique IV -  um ex-protestante que mudara 
sua religião sete vezes -  deu aos huguenotes duzentas fortalezas armadas e 
0 direito de manter um exército. O resultado final disto, entretanto, foi que 
a Igreja Reformada se tornou um Estado dentro do Estado, e como tal era 
vista com desconfiança por aqueles -  o cardeal Richelieu dentre eles -  que 
desejavam ver uma monarquia poderosa e centralizada desenvolver-se na 
França. Como resultado, as guerras religiosas irromperam novamente no 
início do século 17, e quando elas terminaram, em 1629, o poder político e 
militar dos huguenotes fora quebrado. Em 1659, a coroa aboliu o Sínodo 
nacional, aparentemente numa tentativa de fragmentar a Igreja Reformada. 
Finalmente, em 1685, Luís XIV revogou o Edito de Nantes, crendo que os 
huguenotes haviam se tornado uma minoria insignificante, e foi surpreen
dido ao ver quase meio milhão de seus súditos deixarem seus domínios. 
Então, os huguenotes haviam se tornado uma classe rica de comerciantes, e 
sua partida foi uma perda econômica significativa para a França.

È um fato amplamente conhecido que o Protestantismo Francês nunca 
aceitou a ortodoxia calvinista rigorosa do século 17. A interpretação mais 
comum é que isto se deveu, a princípio, à insegurança causada pelas guerras



e, mais tarde, à posição economicamente confortável dos h u g u en o tes .Isto 
bem pode ser, em parte, verdade. Mas também é verdade que, de muitas 
formas, o Protestantismo Francês permaneceu mais perto da teologia origi
nal e inspiração de Calvino do que a ortodoxia calvinista de Genebra e Dort 
e que, portanto, a principal razão para sua recusa em seguir o rumo da orto
doxia do século 17 foi seu entendimento mais acurado da teologia de Calvino.

Este é certamente o caso do mais notável teólogo protestante francês do 
século 17, Moïse Amyraut (1596-1664), cujos pontos de vista se diferenci
aram tanto do Calvinismo tradicional que ele foi cognominado de “flagelo 
de Beza”. Pode-se ver que, em hipótese alguma, seus pontos de vista foram 
universalmente aceitos na Igreja Reformada Francesa, pelo fato de que ele 
foi acusado e julgado por heresia no Sínodo de Alençon, em 1637. Entre
tanto, sua absolvição mostra que muitos eram, pelo menos, simpáticos aos 
seus ensinos.

O que é mais interessante no caso de Amyraut é que ele foi, provavel
mente, o mais assíduo e penetrante estudante de Calvino no seu tempo, e 
que ele reivindicou que o que ele estava fazendo era, essencialmente, insis
tir nos ensinos de Calvino contra as ênfases incorretas e interpretações da
queles que reivindicavam ser Calvinistas mais rigorosos. Assim, por exem
plo, ele rejeitou a doutrina ortodoxa da expiação limitada, e mostrou com 
inúmeras citações que o próprio Calvino nunca sustentou tal doutrina, mas 
exatamente o contrário. Ao beber da mesma fonte onde Calvino encontrara 
suas inclinações humanstas, ele também preservou o espírito de Calvino 
neste ponto, que fora totalmente negligenciado pelo Escolasticismo Calvi
nista. E, com referência ã doutrina da predestinação, ele insistiu -  muito 
corretamente -  que a assim chamada tradição calvinista ortodoxa fizera ura 
desserviço a Calvino, ao tentar provar a predestinação derivando-a da dou
trina de Deus, e retirando-a do contexto soteriológico em que Calvino a 
colocara.^^ Em todos esses pontos -  bem como em diversos outros menores -  
Amyraut, freqüentemente interpretado pela tradição ortodoxa calvinista

Ver, por exemplo. Charles Miller em J. H. Bratt, The Rise and Development o f  Calvinism  (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1959), pp.51-55.

B. G. Armstrong, Calvinism and the Amyraut Heresy: Protestant Scholastiscism and Humanism 
in Seventeenth-Century France (Madison: University of Wisconsin Press, 1969), p.266: “A cim aoi 
tudo, Amyraut reivindicou que a predestinação recebera um lugar de proeminência na estrutura da 
teologia que ela não deveria ter tido. Portanto, seguindo Calvino, ele argumentou forte e enfaticamente 
pela retirada da predestinação da doutrina de Deus. Ele insistiu que esta doutrina é legitimada unica
mente na teologia como um ex post fac t explicação da obra de Deus na salvação, que discutir teologia



como um oponente da teologia de Calvino, mostrou que ele teve uma com
preensão mais clara desta teologia do que seus acusadores.

Parece claro que, pelo menos em alguns pontos, o Calvinismo Francês, 
que tem sido geralmente interpretado como tendo abandonado os pontos de 
vista de seus fundadores, estava mais perto desses pontos de vista do que 
muitos dos defensores mais ardentes do Calvinismo.

Calvinismo na Escócia

Durante os primeiros anos da Reforma Protestante na Europa, a situação 
política da Escócia fora, no mínimo, instável. Esta instabilidade foi agrava
da pelo fato que a Escócia, sendo relativamente um pequeno reinado, hesi
tou na sua política estrangeira entre a esfera de influência da França e da 
Inglaterra. As políticas internas foram freqüentemente obscurecidas, ou pelo 
menos complicadas, pelos interesses conflitantes dos partidos anglófilo e 
francófilo. Como a Inglaterra se tornara protestante nessa época, enquanto 
que na França o partido Católico ganhara a supremacia, os interesses 
anglófilos na Escócia tenderam a se unir com as inclinações protestantes, 
enquanto que os católicos mais ardentes também foram membros do parti
do pró-França. Acima de qualquer outro sentimento, entretanto, o que do
minava na Escócia era um forte senso de independência, que pareceu ter 
sido ameaçado várias vezes tanto pela França quanto pela Inglaterra. Assim, 
quando a Inglaterra pareceu ganhar a supremacia, muitos se sentiram incli
nados a favorecer tanto o Catolicismo quanto o partido francês; e o oposto 
era verdade quando a França aparentava estar aumentando a sua influência 
na Escócia.

Não é necessário recontar aqui as longas séries de vicissitudes políticas 
que, finalmente, levaram ao triunfo final do Protestantismo na Escócia -  e, 
ironicamente, à sucessão de um rei escocês ao Reino Unido da Inglaterra e 
Escócia. È suficiente dizer que, em 1557, um grupo de nobres protestantes 
e ante-franceses juntaram-se em uma aliança que lhes deu o título -  a prin
cípio algo pejorativo -  de “Senhores da Congregação”. Foi por meio da influên-

à luz desta doutrina é violentar a Escritura, a teologia de Calvino e mesmo os Cânones de Dort” , Este 
estudo da teologia de Amyraut é fascinante, não apenas por suas idéias desta teologia, mas também e 
especialmente pelo que isso implica para nossa compreensão tradicional do relacionamento entre Calvino 
e o Calvinismo Ortodoxo, Cf, J. Moltmann, “Prädestination and Heilsgeschichte bei M, Amyraut”, 
Zschrkgesch, 65 (1953-54): 270-303,



cia destes Senhores, dos caprichos pohticos e maritais de Maria Stuart, da 
ajuda da Inglaterra, da rebelião popular e da liderança zelosa e inflexível de 
João Knox que a Reforma finalmente prevaleceu na Escócia.

João Knox (ca. 1513-1572) é tido como o modelador do Calvinismo es
cocês, e por meio deste da tradição presbiteriana em várias partes do mun
do. Sua vida fascinante e ousada tem sido o tema de diversas e excelentes 
biografias,^** especialmente quando tantas pessoas, em várias partes do raua- 
do, o consideram como um de seus predecessores espirituais. Entretanto, o 
que nos interessa aqui é o seu lugar na história do pensamento cristão, e 
mais especificamente do Calvinismo.

Knox é geralmente representado como o intérprete de Calvino para a 
Escócia e, portanto, a um vasto segmento do mundo de língua inglesa. Existe 
uma grande medida de verdade nisso, pois Knox realmente passou algum 
tempo em Genebra, onde ele foi profundamente influenciado pela teologia 
de Calvino. Além disso, ele claramente creu que Calvino fora uma das in
fluências mais significativas em sua vida, e encorajou o estudo da teologia 
de Calvino na Escócia. Entretanto, a perspectiva tradicional do relaciona
mento entre Calvino e Knox deve ser corrigida da mesma forma que tenta
mos corrigir o entendimento tradicional do relacionamento entre Calvino e 
outras formas de Calvinismo.

Como é o caso com outros calvinistas, o estudo da doutrina de Knox 
sobre a predestinação será elucidativo neste ponto, pois tal estudo mostrará 
que, em alguns aspectos, Knox foi mais influenciado por Zuínglio -  por 
meio de Bullinger, com quem ele passou algum tempo em Zurique -  do que 
por Calvino.^’ Foi sobre este assunto que Knox escreveu seu único tratado 
teológico importante, e nele nós encontramos mais uma vez -  embora não 
tão notadamente -  o que já encontramos em Beza, Zanchi, Vermigli e ou
tros -  a saber, a doutrina da predestinação defendida com base na natureza 
divina, ao invés da experiência da graça.

56 Ver J. Ridley, John Knox (Nova York: Oxford University Press, 1968); W, S. Reid, Trumpeter o f  
God: A Biography o f  John Knox (Nova York: Scribners, 1974).
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A influência de Zuínglio e Zurique sobre Knox também pode ser vista 
em sua atitude com respeito à autoridade civil. Neste ponto, Calvino fora 
muito mais conservador do que Zuínglio. A atitude de Calvino, especial
mente com relação à realeza, foi sempre respeitosa. Devido às circunstancias 
na Escócia e à oposição de Maria Stuart à causa da reforma, Knox apro
priou-se de muitas páginas de Zuínglio.

Apesar disto, entretanto, Knox é provavelmente o reformador mais genuina
mente calvinista da segunda metade do século 16, e a Confissão Escocesa 
de 1560, que parece ter derivado principalmente de sua pena, está, sem 
dúvida, mais perto do pensamento original de Calvino do que a mais famo
sa Confissão de Westminster.

O movimento puritano

o  acordo de Elizabete não satisfez um vasto número de pessoas piedosas 
e zelosas na Inglaterra, que sentiram que a tarefa da Reforma não fora leva
da adiante tanto quanto deveria ter sido. Porquê estas pessoas desejaram 
purificar a igreja de todos as crenças e práticas não bíblicas, eles foram 
chamados de “Puritanos”. A essência do desacordo entre os primeiros puri
tanos e os anglicanos pode ser vista em uma carta que o bispo Grindal es
creveu a Bullinger em 1566, em que ele diz que “é inacreditável quanto esta 
controvérsia sobre coisas sem importância tem perturbado nossas igrejas, e 
ainda, em grande medida, continua a fazê-lo”. O  que não era importante 
para o bispo era a verdadeira essência do evangelho para aqueles que insis
tiam em uma reforma total e criam que a mesma requeria adesão rigorosa 
às práticas do Novo Testamento em todo aspecto. De certa forma, eles esta
vam simplesmente seguindo o ensino dos primeiros reformados ingleses 
até as últimas conseqüências -  e não há duvida de que, em alguns pontos, 
eles podiam reivindicar a herança de teólogos tais como o bispo Hooper, e, 
num grau menor, até de Cranmer e outros. Mas também é verdade que o 
espírito deles era bem diferente daquele dos primeiros reformadores ingle
ses. Eles sentiam que uma reforma que tentasse reconciliar a tradição da 
igreja com a narrativa bíblica necessariamente seria infiel à última. Portan
to, suas dificuldades com a rainha surgiram de um conflito de interesses:

Citado em C. Burrage, The Early English Dissenters in the Light o f Recent Research (Cambridge: 
The University Press, 1912), 1:79.



enquanto Elizabete procurava alcançar um meio termo satisfatório ao qual 
a maioria de seus súditos pudesse subscrever, para os puritanos o único 
critério para a vida da igreja era a obediência à Palavra de Deus como eles 
a entendiam, e nisto nenhum acordo era possível.

Os puritanos não planejaram destruir a igreja anglicana. Pelo contrário, 
eles concordaram com o Anglicanismo em que deveria haver uma igreja 
estatal. Seu alvo original não era abolir a união anglicana entre igreja e 
Estado, nem mesmo criar outra igreja ao seu lado. O que eles tentaram 
fazer, a princípio, foi promover uma mudança radical na igreja estabelecida 
da Inglaterra. Apesar disto, entretanto, estes advogados de reformas mais 
profundas eram subversivos aos interesses do acordo de Elizabete em mais 
de uma maneira. Muitos deles aderiram a uma teologia da aliança que sus
tentava que, de acordo com a Escritura, Deus entra em um pacto com um 
povo, e que este deve obedecer tais pactos para que Deus mantenha o acor
do. Esta teologia do pacto também teve seus advogados continentais em 
Ursinus e -  no século 17 -  e em João Cocceius. Mas o que a fez particu
larmente subversiva na Inglaterra foi que muitos puritanos chegaram à 
conclusão que o próprio Estado existe em uma forma de um pacto. Isto, 
em contrapartida, poderia servir como uma base para tentar modificar, ou 
mesmo mudar radicalmente, a estrutura do governo. Embora este traço 
revolucionário fosse quase irreconhecível -  se é que estava presente -  
para os primeiros puritanos, ele finalmente custaria a cabeça de Carlos I. 
Outros, dentre os primeiros puritanos sustentaram que o verdadeiro go
verno da igreja deveria ser presbiteriano, e que o episcopado deveria ser 
abolido. Alguns tomaram uma posição intermediária e aceitaram ordena
ção pelo episcopado, mas não teriam o controle da congregação a menos 
que fossem chamados para isso. Outros, ainda, foram mais longe e, ha
vendo-se tornado convencidos de que a igreja estabelecida nunca seria 
reformada da forma que a Palavra de Deus requeria, formaram suas pró
prias igrejas separadas. Uma dessas pessoas foi Robert Browne {ca. 1550
1633), anteriormente um membro puritano do clero, que perdera seus pri
vilégios junto à igreja anglicana por causa de suas idéias puritanas. Em 
1581, Browne fundou a primeira igreja congregacional em Norwich, na 
Inglaterra, e se tornou seu pastor. Este e diversos casos similares foram o 
começo do movimento separatista que, no século seguinte, se tornaria 
uma das forças religiosas mais significativas na Inglaterra. Mas já no sé
culo 16, estas várias tentativas de mudar a política da igreja não foram 
vistas com simpatia pelas autoridades Elisabetanas, pois elas alienariam



OS mais conservadores e também destruiriam a íntima colaboração entre 
igreja e Estado que era um dos alvos da política de Elizabete.

Embora o movimento Puritano teve profundas raízes em Lollardo e nas 
várias correntes reformadoras do princípio do século 16, muito breve ele se 
tornou intimamente associado ao Calvinismo. Isto se deu parcialmente de
vido ao retorno do exílio, por causa da morte de Maria Tudor, de muitos 
que haviam buscado refúgio em Genebra, Frankfurt e outras cidades onde a 
influência de Calvino era grande. Ele foi mais fortalecido por muitos discí
pulos que Martin Bucer adquirira em Cambridge, onde ele ensinara durante 
o reinado de Eduardo VI. Portanto, os puritanos tenderam a interpretar o 
acordo de Elizabete como uma medida intermediária entre Roma e Gene
bra ou -  0 que pareceu ser o mesmo -  entre Roma e o Cristianismo 
escriturístico. Então, parcialmente devido ao sucesso da Reforma na Escó
cia, e à forma que a igreja protestante tomou naquele país vizinho, os puri
tanos se tornaram crescentemente convencidos de que a forma presbiteriana 
de govemo era parte do Cristianismo escriturístico.

Como verdadeiros calvinistas, os puritanos foram predestinacionistas, 
Para eles, entretanto -  pelo menos nos estágios iniciais do movimento -  a 
doutrina da predestinação não era algo a ser extraído ou concluído a partir 
da natureza de Deus, mas era, ao contrário, uma expressão da experiência 
da graça. Predestinação não era algo que poderia ser entendido por todos -  
crentes e incrédulos -  mas era, ao contrário, uma doutrina mencionada den
tro do contexto da fé.

Esta doutrina da eleição de forma alguma produziu a quietude ou a com
placência que muitos detratores da predestinação alegaram ser sua conse
qüência necessária. Pelo contrário, os puritanos estavam convencidos de 
que Deus os elegera, não somente para a salvação eterna, mas também para 
colaborar com o plano divino para a humanidade. Portanto, ativismo -  e 
algumas vezes o sucesso nessa atividade -  se tornou um sinal de eleição. 
Nenhum tempo, dinheiro ou energia devia ser desperdiçado em questões 
frívolas que pareciam ter pouco a ver com a seriedade do propósito divino. 
Como muitos destes puritanos eram m^embros da classe média emergente, 
estes pontos de vista logo se tornaram conectados com as economias capi
talistas emergentes da Inglaterra e suas colônias americanas, e contribuí
ram para elas.

Embora todos os puritanos concordasse quanto à necessidade de confor
mar a ordem da igreja com o Cristianismo escriturístico, logo se desenvol
veram entre eles vários pontos de vista quanto ao conteúdo exato de tal



Cristianismo. Muitos permaneceram fiéis à perspectiva presbiteriana. Mas 
outros -  Browne entre eles -  sentiram que a organização da igreja no Novo 
Testamento era congregacionalista, e que o presbiterianismo, portanto, era 
apenas outra concessão. Outros ainda foram mais longe, e reivindicaram 
que Calvino e os principais reformadores haviam concedido muito à tradi
ção. A igreja do Novo Testamento, eles reivindicaram, era estritamente uma 
comunidade de crentes, unidos por uma aliança entre eles e com Deus. Esta 
igreja tinha que ser livre de todas as ligações com o Estado, que não era 
uma comunidade voluntária. Seus membros tinham que fazer uma escolha 
pessoal para pertencer a ela e, portanto, só poderiam se ajuntar a ela quando 
adultos. Conseqüentemente, o batismo infantil foi rejeitado. Dada a necessi
dade de se conformar com a prática escriturística em cada detalhe, final
mente, apenas o batismo por imersão foi aceito por estes grupos, que rece
beram 0 nome de “Batistas”. Enquanto os assim chamados batistas gerais 
rejeitaram a compreensão calvinista rigorosa da predestinação, outros -  os 
batistas particulares -  permaneceram calvinistas nesse aspecto.

As esperanças puritanas aumentaram quando se tornou crescentemente 
evidente que Elizabete seria sucedida por James VI da Escócia. Estas espe
ranças, entretanto, foram abaladas quando James recusou-se a conceder os 
pedidos de uma petição moderada tipicamente puritana -  ele concordou 
somente em autorizar uma nova versão da Bíblia, e o resultado foi a versão 
King James de 1611. Logo se tornou claro que James não encorajaria ne
nhum movimento que moldasse a igreja mais maleável da Inglaterra à se
melhança da quase intratável igreja da Escócia. Na época em que James foi 
sucedido por seu filho Carlos I, o descontentamento entre os puritanos esta
va prestes a alcançar seu ponto de ebulição.

As políticas religiosas de Carlos foram sem sabedoria. Na Escócia, seu 
pai conseguira sobrepujar o Presbiterianismo patrocinando a nobreza. Carlos 
agora inverteu a política de James e o Presbiterianismo mais uma vez ga
nhou 0 apoio da aristocracia. Na Inglaterra, ele colocou Guilherme Laud 
como seu principal conselheiro em assuntos religiosos e, finalmente, o tor
nou arcebispo de Canterbury. Laud foi um homem honesto e piedoso que 
estava convencido que a nova onda puritana devia ser interrompida, e que a 
igreja da Inglaterra devia, de alguma maneira, fazer as pazes com Roma. 
Ele próprio não era um católico-romano, mas suas aberturas em relação à 
Igreja Católica Romana foram tais que lhe foi oferecido o chapéu de carde
al. Ele também foi firmemente antiCalvinista e, consistentemente, favore
ceu aqueles que haviam sido acusados de inclinações arminianas. Por todas



estas razões ele foi muito antipatizado pelo partido Puritano. Como o Parla
mento era, em certa medida, forma favorável à posição puritana, Carlos o 
pôs de lado em 1629. Mas em 1638, a Escócia se revoltou em resposta à sua 
tentativa de forçá-la a adotar uma uniformidade na adoração. Em 1640, o rei 
foi forçado a convocar o Parlamento com o objetivo de requerer seu apoio 
para a guerra com a Escócia. O Parlamento então aproveitou a oportunidade 
de promover a posição puritana. Dentre os muitos atos deste “Longo Parla
mento”, o mais importante para a historia da doutrina cristã foi sua convo
cação da Assembléia de Westminster, um grupo de cento e cinqüenta e uma 
pessoas cuja tarefa era aconselhar o Parlamento em questões religiosas. 
Esta assembléia produziu, entre outros documentos, a famosa Confissão de 
Westminster, e os Catecismos Menor e Maior. Estes documentos -  especial
mente a Confissão -  se tornaram uma das marcas oficiais do Calvinismo 
presbiteriano.

Devido à sua importância e ao fato que tem sido freqüentemente interpre
tada como representante da teologia de Calvino, a Confissão de Westminster 
merece alguma consideração detalhada, bem como uma comparação com a 
teologia do próprio Calvino.

A Confissão de Westminster começa com um capítulo sobre a Santa Es
critura. Nele é declarado que os textos gregos e hebraicos do Antigo e Novo 
Testamento, que foram mantidos puros ao longo das eras, são “imediata
mente inspiradas” por Deus. A regra infalível para interpretar a Escritura 
não é outra senão a própria Escritura, em que os elementos necessários para 
a salvação estão claramente declarados -  muito embora questões menores 
possam ser mais difíceis para o leigo interpretar. Embora Calvino concor
dasse com a importância que a Confissão deu à Escritura, existem dois 
pontos nos quais este documento se diferencia dele. O primeiro é o lugar da 
própria doutrina dentro da estrutura da Teologia. Calvino tomou a condição 
humana e o alvo da existência humana como ponto de partida para sua 
teologia. Dentro desta estrutura, a Escritura era importante como um meio 
para nos ajudar a alcançar o alvo para o qual fomos criados. Na Confissão, 
por outro lado, a Escritura se torna quase um livro de jurisprudência no qual 
textos devem ser encontrados para provar e apoiar vários pontos -  incluin
do a própria compreensão do que significa ser humano. Neste ponto, é inte
ressante notar que os dois catecismos produzidos pela Assembléia de 
Westminster -  redigidos por diferentes pessoas -  concordam com Calvino, 
ao invés de concordarem com a Confissão. O outro ponto no qual a Confissão 
se diferencia de Calvino é a sua ênfase na inerrância escriturística. Embora



Calvino cresse na inspiração divina da Escritura, ele nunca detalhou esta 
doutrina de forma detalhada ou mecanicista. A ênfase de Calvino estava no 
uso da Escritura pelo Espírito Santo na comunidade da fé, especialmente 
no ato da pregação. A Confissão trata com o texto sagrado de um modo 
mais individualista, como um guia para a fé de cada cristão.

A Confissão de Westminster coincide com a maioria dos calvinistas pos
teriores ao colocar a doutrina da predestinação em tal lugar na estrutura da 
Teologia que ela parece ser derivada da natureza de Deus, ao invés da expe
riência da graça dentro da comunidade da fé. Isto pode ser visto em que, 
imediatamente após afirmar a autoridade da Escritura, a Confissão prosse
gue discutindo a divindade no seu segundo capítulo, e os decretos eternos 
de Deus no terceiro.

Dois exemplos claros do modo em que o Puritanismo se diferenciou da 
teologia de Calvino podem ser vistos na maneira em que a Confissão trata 
da oração e do Shabbat [descanso]. Sobre a oração, Calvino diz que é o 
momento em que nós nos aproximamos mais intimamente do nosso propó
sito final. Na oração, nós glorificamos a Deus e nos relacionamos com o 
divino de tal forma que nós claramente esperamos que Deus seja a fonte de 
tudo 0 que somos e necessitamos. A Confissão aborda a oração de uma 
maneira muito legalista, afirmando que é “requerida de todo homem”, que 
deve ser no nome do Filho, numa língua conhecida e não [oferecida] pelos 
mortos. A respeito do Shabbat, o mesmo capítulo da Confissão adota uma 
posição diametralmente oposta a de Calvino. O reformador de Genebra afir
ma que o Shabbat era uma figura de coisas por vir e foi, portanto, abolido 
por Cristo, cuja ressurreição é o começo do Shabbat final. A celebração do 
domingo, então, não é uma nova forma de manter uma “observância su
persticiosa de dias”, mas é, ao contrário, um modo prático de capacitar a 
igreja a adorar conjuntamente, e de dar descanso àqueles que trabalham. De 
certa forma, todos os cristãos estão agora no dia de descanso, pois não so
mos mais dependentes de nossas próprias o b ra s .A  Confissão, por outro 
lado, afirma que Deus

era Sua Palavra, através de um m andam entos m oral, positivo e 
perpétuo , unindo todos os hom ens, em  todas as eras, apontou 
particularmente um dia em sete, como um Shabbat a ser mantido santo 
para Ele: o qual, desde o começo do mundo até a ressurreição de

> Inst., 2, 8. 28-34.



Cristo, era o último dia da semana; e, a partir da ressurreição de Cristo, 
foi mudado para o primeiro dia da semana, que, na Escritura, é chamado 
o Dia do Senhor, e deve ser mantido até o fim do mundo, como o 
Shabbat cristão.

Este Shabbat é, então, conservado santo para o Senhor, quando os 
homens, após um a devida preparação dos seus corações, e pondo em 
ordem seus assuntos comunitários com antecedência, não somente 
observam  um descanso santo, todo o dia, das suas próprias obras, 
palavras, e pensamentos sobre seus trabalhos seculares e recreações, 
mas também estão despendendo todo o tempo em exercícios públicos 
e privados de sua adoração, e nos deveres dos necessitados e de 
misericórdia.“

Este contraste marcante entre Calvino e a Confissão de Westminster podt 
ser visto como derivando da maneira em que os dois tratam da Escritura, o 
que foi discutido acima.*̂ *

A influência de Calvino pode ser vista na Confissão onde ela afirma que 
tanto a lei quanto o evangelho pertencem ao pacto da graça. Dizendo isso, a 
Confissão evita o contraste marcante entre a lei e o evangelho que foi ca
racterístico de Lutero e que Calvino tentara evitar. Mas então, a Confissão 
prossegue para declarar que Adão, como originalmente criado, estava de
baixo de um “pacto de obras” e que, apenas mais tarde, depois da queda, o 
“pacto da graça” foi estabelecido. Calvino nunca teria dito isso, pois isto 
pareceria fazer da fé um substituto para as obras que nós não podemos mais 
praticar. Se fé pertence a um novo pacto, segue-se que ela não foi requerida 
de Adão e Eva como é requerida dos seres humanos em todas as gerações 
posteriores.

Assim, a Confissão de Westminster, como muito do Calvinismo do sécu
lo 17, esquematizou tanto a teologia de Calvino que uma grande parte do 
seu espírito original se perdeu.

Em resumo, o que dissemos sobre a Confissão de Westminster também 
pode ser dito sobre a maior parte do Calvinismo do século 17 -  com a 
exceção notável de Amyraut e seu círculo na Igreja Reformada da França.

“  West. C onf, 21.7-8.
Diferenças similares podem ser vistas em questões tais como a perseverança dos santos, certeza 

da salvação, a compreensão da união com Cristo e a doutrina eucarística. Mas as questões que desta
camos são suficientes para mostrar que a Confissão, embora estando muito perto de Calvino em mui
tos pontos, se diferencia dele significativamente.



Esta é a razão porquê os historiadores freqüentemente se referem a esse 
período como um da “Ortodoxia Calvinista”. Esta ortodoxia geralmente 
centrou-se na questão da predestinação, que então se tornou o critério do 
Calvinismo. Isto é muito interessante, desde que durante o século 16, o 
ponto de maior divergência entre o Calvinismo e o Luteranismo não fora a 
predestinação -  com o qual os dois grupos concordavam -  mas, ao contrá
rio, o modo da presença de Cristo na Ceia do Senhor.

A ortodoxia calvinista prestou um desserviço ao Calvinismo verdadeiro, 
na medida em que gerações posteriores creram que ela foi uma expressão 
acurada dos pontos de vista de Calvino, e, portanto, tenderam a vê-lo como 
mais rígido do que ele de fato fora. Isto, em contrapartida, significou que o 
reformador de Genebra recebeu menos simpatia do que ele merecia.



XI
NOVOS DESPERTAMENTOS NA 

PIEDADE PESSOAL

A ortodoxia protestante prestou um grande serviço para o desenvolvi
mento da teologia protestante, pois ela serviu para detalhar algumas das 
implicações das grandes descobertas do século 16. A princípio, ela foi 
profundamente religiosa, pois foi uma tentativa de registrar com tanto 
detalhamento e clareza quanto possível quais foram os assuntos de im
portância religiosa pessoal para aqueles envolvidos no movimento. En
tretanto, à medida que as gerações subseqüentes herdaram a obra teoló
gica de seus ancestrais, essa obra se tornou crescentemente obsoleta e 
materializada, como se a importância da teologia devesse ser encontra
da primariamente em uma série de verdades que poderiam ser formal
mente declaradas em proposições a serem transmitidas de uma geração 
para outra.

Duas diferentes reações se opuseram a esta ortodoxia um tanto estéril. 
Uma, o Racionalismo, questionou muitos dos fundamentos intelectuais da 
ortodoxia. Este Racionalismo não foi um movimento novo, mas, ao contrá
rio, um renovo e um florescimento do pensamento da Renascença, que ha
via tanto assistido quanto resistido à Reforma do século 16. Nos séculos 17 
e 18, o Racionalismo teve sua força na França e Inglaterra. Entretanto, como 
nós veremos no próximo capítulo, ele não teve um grande efeito na Alema
nha até o fim do século 18. Em contraste, o Pietismo, a outra principal



reação à ortodoxia rigorosa, começou na Alemanha no século 17, e foi so
mente no século seguinte que ele teve seu equivalente inglês -  Metodismo. 
Racionalismo e Pietismo foram, portanto, movimentos simultâneos, embora 
sua relação cronológica variasse de país para país. Na Inglaterra, o Racio
nalismo precedeu o Pietismo, enquanto que o reverso ocorreu na Alema
nha. È, portanto, difícil escolher que movimento discutir primeiro. Entre
tanto, desde que muito da teologia protestante do século 19 é mais bem 
entendida imediatamente após uma discussão do resultado final do Racio
nalismo na filosofia de Kant, parece melhor postergar o estudo dessas no
vas correntes filosóficas, e nos voltarmos primeiro para a ênfase renovada 
na piedade pessoal que apareceu como uma das principais reações à orto
doxia protestante.

Como uma reação à compreensão ortodoxa da função da teologia na 
Alemanha, e mais tarde ao Racionalismo frio na Inglaterra, diversos movi
mentos inter-relacionados apareceram. Embora esses movimentos se dife
renciassem na forma que eles tomaram em cada país, é claro que eles são 
conectados por um sentimento de que a fé cristã é muito mais vital do que 
as investigações de teólogos escolásticos ou as especulações de filósofos, e 
que deviam ser encontradas maneiras de recuperar essa vitalidade.

Estes movimentos reivindicaram que eles não estavam questionando a 
ortodoxia geralmente aceita de seu tempo. O que eles estavam tentando 
fazer era redescobrir as profundas implicações pessoais da fé cristã. Se eles 
tivessem feito apenas isso, dificilmente mereceriam um lugar na história do 
pensamento cristão, que, necessariamente, deve tratar com outros tipos de 
questões. Mas tal distinção clara entre teologia e a prática efetiva da vida 
cristã não é realmente possível. A princípio, alguns dos teólogos ortodo
xos viram o movimento com simpatia, somente para descobrir posterior
mente que havia nele, de fato, profundas implicações e pressuposições 
teológicas e que, de várias formas, as novas tendências na vida cristã prá
tica questionavam muito da perspectiva da teologia ortodoxa. Esta é uma 
das razões porquê estes movimentos merecem um lugar na história do 
pensamento cristão. A outra razão é que um vasto número de protestantes 
do século 20 são herdeiros destes movimentos, ao mesmo tempo em que 
tanto a Teologia quanto a Filosofia foram profundamente influenciadas 
por eles.

Os movimentos que nós estudaremos aqui são o Pietismo, os Moravianos. 
o Metodismo e o Grande Avivamento nas Colônias Inglesas na América do 
Norte.



Pietismo

o  fundador do Pietismo alemão foi Filipe Jacó Spener (1635-1705),' 
que fora criado em uma devotada família luterana, mas viu pouca conexão 
entre a fé que ele recebera em casa, que era muito vital para ele, e a teologia 
ensinada nas universidades. Numa jornada à Suíça, ele teve contato com os 
ensinos de Jean de Labadie, um ex-jesuíta que insistia que a inspiração 
imediata do Espírito Santo era necessária para a compreensão apropriada 
da Escritura.^ Embora Spener nunca aceitasse todas as doutrinas de Labadie -  
especialmente a respeito do casamento de um cristão com um incrédulo, o 
que o ex-jesuíta sustentava ser inválido -  ele ficou impressionado com a 
vitalidade da fé que ele viu no movimento Labadista, e determinou-se a 
tentar despertar um fervor similar na igreja luterana. Com o seu retorno 
para a Alemanha, ele serviu como pastor, primeiro em Estrasburgo e depois 
em Frankfurt. Foi em Frankfurt que ele começou a fazer experiências com 
grupos pequenos que se encontravam em sua casa para devoções. Também 
enquanto em Frankfurt, ele publicou (1675) seu breve, mas influente livro 
Pia desideria,^ que pode ser visto como o real começo do movimento pietista. 
Ele, posteriormente, se tomou pregador da corte em Dresden, onde ele atraiu 
Augusto Hermann Francke como um seguidor de seus pontos de vista. A 
oposição da ortodoxia luterana ao Pietismo não demorou a chegar.*  ̂Logo 
Spener e Francke se envolveram em uma controvérsia com os teólogos da 
universidade de Leipzig, Wittenberg e outras. J. Deutschmann, um dos teó
logos de Wittenberg, os acusou de duzentos e oitenta e três ensinos heréti
cos, e a maioria dos teólogos ortodoxos concordavam com muitos deles.^ 
Como resultado, os pietistas foram forçados a fundar a Universidade de

' p. Grünberg, Philipp Jakob Spener, 3 vols. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1893-1906); H, 
Bruns, Ein Reformator nach der Reformation: Leben und Wirken Philipp Jakob Speners (Marburg 
and der Lahn: Spener-verlag, 1937); J. Wallmann, Philipp Jakob Spener und die Anfänge des Pietismus 
(Tübingen: Mohr, 1970); D. Blaufuss, Spener-Arbeiten: Quellenstudien und Untersuchungen zu 
Philipp Jakob Spener und zur frühen Wirkung des lutherisches Pietismus (Berna: Lang, 1980).

 ̂Embora escrito no tiltimo século, o melhor estudo de Labadie que eu conheço ainda é o de H. 
Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformierten Kirche (Leiden: E. J. Brill, 
1879), pp.240-374.

 ̂Existe uma traduçiio em inglês: Pia desideria (Filadélfia: Fortress Press, 1964).
'* A  princípio, entretanto, alguns teólogos ortodoxos reagiram positivamente à obra de Spener Pia 

desideria. B. Hâgglund, History o f Theology (St. Louis: Concordia, 1966), p.325.
 ̂K. Depperman, Der hallesche Pietismus und derpreussische Staat unter Eriedrich III (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1961), pp.69-87.



Halle (1694), que logo se tomou um centro a partir do qual sua inspiração 
se espalhou por toda a Alemanha e até -  por meio do interesse dos pietistas 
em missões -  para o resto do mundo.

Os seis “desejos piedosos” que deram o título à obra de Spener Pia desi- 
deria eram o programa de todo o movimento. O primeiro de tais desejos era 
que os cristãos pudessem ser movidos a um entendimento mais claro e pro
fundo da Escritura por meio de seu estudo devoto em grupos pequenos ̂  
encontros nas casas, que Spener chamou de collegia pietatis -  daí o non^\ 
pietistas dado aos seus seguidores por seus oponentes. O segundo 
desejo de Spener de ver o leigo redescobrindo o sacerdócio u n i y ^ ^  
crentes, dando-lhe posições de responsabilidade nestes g r u p '^ \ l^ ^ i r o ,  
ele exortou todos a verem que a natureza do Cristianisrn(i^\fâ|W pode 
ser contida em formulações doutrinárias, mas q u e O io ^ ^ r^ io , ela é Uma 
total experiência de fé e uma atitude no to (^ (^ v i^ > ^ £ ^ o u tr in a s  são 
importantes -  e Spener afirmou repetidam em e/iq^ aceitava todas as 
doutrinas ortodoxas -  mas, muito m ais^iníA m a^s, são a experiência e a 
prática efetivas da vida cristã. E fínauai^làgar, e como conseqüência de 
seu terceiro desejo, Spener espà^a^q^-tt5das as controvérsias -  pois ele 
não duvidava de que há m snien to^uando  a controvérsia é requerida -  
pudessem ser le v a is  a c a ^ ^ ó m  um espírito de caridade, pois negar tal 
espírito é um pecadgrp^ tão grave quanto um erro doutrinário. Em
seguida, Sp^er,/d& ^^^^ que o treinamento dos pastores fosse além da ló
gica fria e tpófógi^rTOdoxa, e incluísse uma profunda imersão na literatura 
d e v o c ip í^ q  ^ À ic a , bem como em algum treinamento e experiência no 

w  de pastorear o rebanho. E, finalmente, como um resultado 
recentemente treinado, Spener desejava ver o púlpito resgatar 

^opósito inicial de instruir, inspirar e alimentar os crentes, ao invés de 
usado para investigações eruditas sobre pontos obscuros e irrelevantes 

de doutrina. Assim, a obra Pia desideria já  mostrava quais seriam as mar
cas principais do Pietismo: uma ênfase na piedade pessoal; a prática de 
formar grupos pequenos para promover essa piedade, enquanto, simultane
amente, inferindo que a igreja no todo era incapaz de realizar esse dever; a 
ênfase na leitura pessoal da Escritura; o sentimento que o centro da doutri
na cristã deve ser simples, e que são os teólogos que a complicam; e a 
ênfase no ministério do leigo. Tudo isto foi colocado dentro de um contexto 
epistemológico em que a experiência pessoal era mais importante do que a 
fé pública, e às vezes mais importante até do que a revelação histórica.



Augusto Hermann Francke (1633-1727),® amigo e seguidor de Spener, 
deu continuidade institucional ao movimento fundando centros beneficen
tes tais como uma escola para crianças pobres e um orfanato. Quando se 
uniu à recentemente formada Universidade de Halle, ele a tornou em um 
centro para treinamento de líderes pietistas, que logo seriam encontrados 
por toda a Alemanha e até mesmo no estrangeiro. Ele levou a ênfase de 
Spener sobre a experiência pessoal muito além, reivindicando que crentes 
verdadeiros deveriam ser capazes de apontar suas próprias “lutas de arre
pendimento”, nas quais, sendo confrontados pela lei e sua própria pecami
nosidade, eles finalmente tivessem uma experiência de conversão, num tem
po e lugar que eles poderiam identificar. Ele também enfatizou a importân
cia da leitura da Escritura com uma mente simples, a tal ponto que, às ve
zes, ele pareceu se opor a um aprendizado excessivo. “Nós podemos asse
gurar àqueles que lêem a palavra com devoção e simplicidade, que eles 
derivarão mais luz e benefício de tal prática, e de conectar meditação a 
ela... do que jamais se poderia adquirir a partir de um trabalho árduo acerca 
de uma variedade infinita de minúcias sem importância.”’

Conquanto ninguém duvide de que esta declaração é essencialmente 
correta, tal posição suscitou oposição entre os teólogos ortodoxos e líderes 
eclesiásticos -  embora nem tanto pelo que ela efetivamente disse, mas pelo 
que ela não afirmou. A ênfase aqui cai inteiramente nos crentes individuais 
e seu relacionamento com Deus, e a igreja parece ser inteiramente posta de 
lado. Embora Lutero tivesse de fato declarado que um cristão com a Bíblia 
tinha mais autoridade do que um concílio ou um papa sem ela, ele ainda 
dera grande atenção à igreja e aos sacramentos, que ele cria serem 
indissoluvelmente ligados ao evangelho. Esta tendência de deixar de lado a 
igreja e suas ministrações foi uma das principais razões porquê os teólogos 
ortodoxos luteranos atacaram o movimento pietista.

Outra diferença significativa entre o Pietismo e o protestantismo ortodo
xo se baseia em sua atitude divergente em relação a missões mundiais. Por

F. Ernst Stoeffler, German Pietism during the Eighteenth Century (Leiden: E. J. Brill, 1973), 
pp. 1 -38; E. Peschke, Studien zur Theologie August Hermann Franckes, 2 vols. (Berlim: Verlag Sanstalt, 
1964-66). Uma biografia introdutória: E. Beyreuther, Augsu Hermann Francke (1633-1727) Zeuge 
des lebendigen Gottes (Marburg an der Lahn: Francke Buchhandlung, 1956).

’ A Guide to the Reading and Study o f  the Holy Scriptures (Filadélfia: David Hogan, 1823), 
p.83.



várias razões, relacionadas principalmente com circunstâncias históricas e 
políticas, nenhum dos líderes protestantes mais importantes do século 16 
fora favorável a missões e alguns tinham até se oposto inteiramente a elas. 
Neste ponto, como em muitos outros, eles foram seguidos rigorosamente 
pela ortodoxia protestante. Gerhard, por exemplo, declarou que a diferença 
entre os apóstolos e os cristãos dos dias presentes era, entre outras, que os 
apóstolos haviam sido ordenados a ir de lugar em lugar, enquanto que os 
cristãos deveriam agora ficar onde Deus os colocara.^ Contra esta visão. 
Spener e Francke reivindicaram que a Grande Comissão fora dada por Cris
to a todos os cristãos, e que todos eram responsáveis pela conversão dos 
incrédulos. Portanto, a Universidade de Halle se tornou também um centro 
para o treinamento de missionários. Assim, quando Frederico IV, da Dina
marca, decidiu fundar uma missão na índia, ele não pode encontrar dentre 
os luteranos ortodoxos no seu país nenhuma pessoa qualificada para dirigir 
a missão, e teve que apelar para a Universidade de Halle para lhe enviar 
missionários que ele pudesse enviar para a índia.'^ Este interesse do Pietismo 
e seus vários movimentos semelhantes por missões é uma das razões da sua 
influência ser tão grande mesmo no século 20 nas igrejas mais jovens por 
todo o mundo.

Zinzendorf e os moravianos

o  Conde Nicolau Ludwig von Zinzedorf (1700-1760) foi um homem 
de profunda convicção religiosa que estudara na Universidade de Halle. 
Lá ele fora influenciado pelo Pietismo e foi a partir desta perspectiva que 
ele sempre entendeu a natureza do Cristianismo." Em 1722, um grupo

* Loci theol., 24.5.221-25.
Pedersen, Pietismes Tid: 1699-1746, vol. 5 de H. Koch e Bijorn Kornerup, Den Danske kirkes 

historic (Kopenhagen: Gyldendal, 1951), pp.36-40.
Stoeffler, German Pietism during the Eighteenth Century, pp .131-167; J. R. Weinlick, Count 

Zinzendorf (Nashville: Abingdon Press, 1956); E. Beyruether, Der junge Zinzendorf (Marburg an der 
Lahn: Francke-Buchhandlung, 1957); S. Hirzei, Der G raf und die Brüder: Die Geschichte einer 
Gemeinschaft (Gotha: Leopold Klotz, 1935); H. Plitt, Zinzendorfs Theologie, 3 vols. (Gotha: Eriedrich 
Andreas Perthes, 1869-74); L. Allen, Die Theologie des jungen Zinzendorf (Berlim: Lutherisches 
Verlaghaus, 1966); H. C. Hahn, Quellen zur Geschichte der Brüder-Unitat von 1722 bis 1760 (Ham
burgo: Wittig, 1977).

“  Bergmann, Grev Zinzendorf og hans Indsats i Kirkens og Missionens Historie (Kopenhagen: 
Gyldendal, 1953), pp. 19-24.



de irmãos da Boémia, que estavam sofrendo perseguição, aceitou seu con
vite para estabelecer uma de suas propriedades na Saxônia. A princípio, 
Zinzendorf não era sequer um membro da comunidade; mas, finalmente, 
sua religiosidade sincera, juntamente com seus dons pessoais, o fizeram o 
líder da comunidade. Por causa de sua origem, estes irmãos da Boémia 
vieram  a ser conhecidos como “m orav ianos” -  e tam bém  como 
“herrnhuters”, em virtude da vila de Herrnhut, que eles fundaram no territó
rio de Zinzendorf.

À semelhança da maioria dos pietistas, Zinzendorf foi um verdadeiro 
luterano e ortodoxo em sua fé, embora reagindo, simultaneamente, contra 
o espírito rígido da ortodoxia luterana. Portanto, os moravianos vieram a 
aceitar a Confissão de Augsburgo como uma declaração de sua fé, mas 
eles sempre insistiram na primazia da vida devocional e moral sobre as 
formulações teológicas. Esta vida devocional era centrada na contempla
ção de Cristo e em seu sofrimento na cruz. Nele, eles acharam toda a 
essência da teologia, pois o divino não devia ser conhecido por quaisquer 
meios naturais ou filosóficos, mas somente por meio da revelação em Cris
to. Esta contemplação assídua de Cristo levava o crente ã plena confiança 
no Senhor para o perdão de pecados bem como para a totalidade da vida. 
Esta foi a razão porquê os moravianos, a quem Wesley encontrou durante 
uma tormenta atravessando o Atlântico, tanto o impressionaram por sua 
confiança em Deus.

Diante de sua pequena expressão numérica, os moravianos poderiam ter 
sido de pouca importância para a história do Cristianismo. Entretanto, sua 
relevância supera em muito a que se esperaria à luz de seu número. Seu 
interesse em missões resultou na expansão da fé para diversas partes do 
m u n d o ,o n d e  eles influenciaram não somente seus próprios descendentes 
espirituais, mas também outras igrejas protestantes que existiam ao seu lado. 
Seu impacto sobre Wesley pode ser visto não apenas no próprio Wesley, 
mas também -  embora menos diretamente -  em toda a tradição metodista. 
Por meio da sua influência sobre Friedrich Schleiermacher, eles fizeram 
uma significativa contribuição para a teologia dos séculos 19 e 20.

Por volta do final do século 18, eles tinham 67 missionários nas índias Ocidentais, dez entre os 
índios da América do Norte, 25 na América do Sul, 18 na Groenlândia, 26 em Labrador, dez no 
Cabo da Boa Esperança e cinco na índia. Periodical Accounts o f  the Missions o f  the Church o f the 
United Brethren Established among the Heathen (1797-1800), 2:502.



Wesley e o metodismo

Enquanto os pietistas e os moravianos no Continente tentavam oferecer 
uma alternativa à fria ortodoxia proposicional, muitos na Inglaterra tam
bém achavam que a forma tradicional do Cristianismo que eles haviam 
recebido falhou em comunicar-se com eles e com as massas. Foi um tempo 
de grande movimentação da população das áreas rurais para as cidades, nas 
quais aparentes oportunidades econômicas atraíam muitos dos pobres ru
rais. Mas isto produziu grandes massas de pessoas não relacionadas com a 
igreja para quem a vida formal e adoração do Anglicanismo tradicional 
pareciam ter pouco a dizer. Anglicanos bem como “Não-Conformistas” 
pareciam contentes com uma forma insípida de Cristianismo que se apoia
va em rituais e observâncias exteriores, mas que fazia pouco para nutrir a fé 
do crente. A pregação se tomara freqüentemente pouco mais do que exorta
ção moral. A isto foi acrescida a influência do Racionalismo -  que estuda
remos no próximo capítulo -  cuja conseqüência foi uma “teologia natural” 
usualmente sustentada, que tinha pouco a dizer sobre Jesus Cristo, exceto 
talvez como um exemplo moral.

Portanto, a questão levantada na Inglaterra, embora de origem diferente, 
era essencialmente a mesma que aquela levantada no Continente, a saber, 
como poderia este Cristianismo tradicional, aparentemente frio, comuni
car-se com as massas, para quem ele significava tão pouco? Como o Evan
gelho poderia ser apresentado de uma maneira simples, mas atrativa -  e 
teologicamente correta?

Respostas para esta questão vieram de muitos quadrantes. O que é espe
cialmente interessante, entretanto, é o fato que a maioria destas fontes haviam 
recorrido a esquemas similares ao collegia pietatis de Spener. Assim, pc»- 
exemplo, em 1678 a primeira de uma série de sociedades religiosas foi 
fundada em Londres. O propósito destas sociedades não era ocupar o lugar 
da igreja, mas, ao contrário, suplementar a adoração da igreja com a devo
ção, estudo e experiência de grupos pequenos. Como também foi o caso 
com os gmpos Pietistas na Alemanha, eles logo se tornaram envolvidos era 
atos de misericórdia por meio dos quais eles tentavam aliviar o sofrimento 
das vítimas do mal social daqueles tempos -  pobreza, aprisionamento, falta 
de raízes, etc. Um fenômeno similar ocorreu entre os presbiterianos na Es
cócia, onde sociedades de oração se tornaram muito populares no começo 
do século 18.



È a partir de um destes grupos pequenos de cristãos que os metodistas 
derivaram seu nome. Ainda no início de 1702, Samuel Wesley, pai de João 
Wesley, organizara uma sociedade religiosa em sua paróquia em Epworth. 
Anos mais tarde, quando João Wesley (1703-1791) e seu irmão Carlos (1707
1788) eram estudantes em Oxford, eles foram membros de um pequeno 
clube, organizado originalmente por Carlos e outros para ajudarem um ao 
outro em seus estudos.'^ Este clube, entretanto, logo se tornou similar ao 
collegia pietatis advogado por Spener -  com a notável diferença de que 
este original clube metodista também continuou a ser um centro de ativida
de acadêmica e escolar. À medida que suas atividades se tornaram conheci
das entre seus colegas, eles foram cognominados a princípio de “o clube 
santo”, e, finalmente, “metodistas” .

João Wesley, que logo se tornou o líder do clube metodista, foi um estu
dante muito capaz cuja erudição lhe concedeu a posição de Membro da 
Faculdade Lincoln. Ele também foi uma pessoa fervorosa que derivara de 
seu pai, Samuel, um profundo compromisso com o alto Anglicanismo, e de 
sua mãe Susana, um compromisso similar, uma sensibilidade aguçada e 
uma profunda devoção. Ele também foi um homem de uma energia ilimita
da, um ativista nato que compartilhou com os puritanos um forte ímpeto 
para estar constantemente fazendo algo positivo para o serviço de Deus. 
Ele se tornou um diácono anglicano em 1725, e um sacerdote em 1728. 
Sete anos mais tarde, ele foi como missionário para a colônia de Geórgia, e 
foi em sua viagem por todo o Atlântico, quando uma tempestade ameaçava 
0 navio, que ele foi capaz de ver a confiança tranqüila em Deus de um 
grupo de moravianos que eram parte da tripulação. Na Geórgia, logo se 
tornou claro que ele era inadequado para a tarefa que ele assumira. Sua 
meticulosidade na adoração e disciplina anglicanas -  freqüentemente leva
da além da que era efetivamente praticada na Inglaterra -  logo lha angariou 
alguns inimigos. Ele estava quase noivo quando decidiu lançar a sorte sobre 
a questão -  sempre houve um vestígio de superstição nele -  e baseado nisto 
ele desmanchou o relacionamento. Quando a mulher casou com outro e 
deixou de atender o pequeno círculo que Wesley -  imitando seu pai e o

A bibliografia dos Wesleys e seu movimento é muito extensa para reproduzir aqui. Ver F. Baker, 
“Wesley and Methodism”, The Duke Divinity School Review, 37 (1972): 82-83; R. J. Rogai, “The 
Wesleys: A Checklist of Critical Commentary”, Bulletin o f Bibliography, 28 (1971): 22-35. Para 
materiais mais antigos, ver G. Osborn, Outlines o f Wesleyan Bibliography (Londres: Wesleyan 
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“clube santo” -  fundara, ele se recusou a dar a ela a comunhão, baseando-se 
no fato de que ela não estava preparada para recebê-la. Este e muitos inci
dentes similares o fizeram objeto de diversos processos civis. Sob tais cir
cunstâncias, convencido de que ele falhara como ministro, Wesley decidiu 
retornar para a Inglaterra. De volta à Grã-Bretanha, ele restabeleceu conta
to com os moravianos, que o ajudaram em sua luta pela fé e auto-estima. 
Finalmente, em 24 de maio de 1738, a famosa experiência de Aldersgate 
aconteceu: “No anoitecer eu fui relutante a uma sociedade na rua Aldersgate. 
onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. 
Por volta de quinze para as nove horas, enquanto ele estava descrevendo a 
mudança que Deus realiza no coração por meio da fé em Cristo, eu senti 
meu coração aquecido de modo singular. Eu senti que eu confiava em Cris
to, só em Cristo para salvação: E uma certeza me foi dada, que ele retirara 
meus pecados, mesmo os meus, e me salvara da lei do pecado e da morte”.

Como os moravianos o haviam impressionado em iniimeras ocasiões. 
Wesley então decidiu viajar para a Alemanha, onde ele se encontrou com 
Zinzendorf e visitou Herrnhut. Como antes, ele se comoveu com a profun
didade da convicção dos moravianos, e por sua vida moral e religiosa. En
tretanto, ele não estava totalmente convencido de que devia segui-los em 
todas as coisas, especialmente no que, para o seu temperamento ativo, pare
cia-lhe uma quietude injustificada, e em suas inclinações místicas. Por al
gum tempo após retornar à Inglaterra, ele manteve relações amigáveis com 
os moravianos. Mas, finalmente, ele foi forçado a entrar numa controvérsia 
com eles, e distinguir seu movimento do deles. Desde o começo, ele objeta
ra à quietude e misticismo dos moravianos. No seu rompimento final cora 
eles, ele publicou seções de seu Jornal, em que ele escrevera algumas de 
suas objeções aos moravianos -  especialmente como eles se comportavam 
na Inglaterra. É claro que o que Wesley apresenta aqui é uma caricatura da 
crença moraviana. Mas de qualquer forma, pode ser útil citar suas palavras, 
com o objetivo de se ver a natureza das suas objeções.

Quanto a fé, vocês crêem[que],
1. Não há graus de fé, e que nenhum homem tem qualquer grau de fé,
antes que todas as coisas se tornem novas nele, antes que ele tenha
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total segurança da fé, o permanente testemunho do Espírito, ou a clara 
percepção de que Cristo habita nele...
2. Conseqüentemente, vocês crêem que não há fé justificadora, ou 
estado de justificação, fora dessa condição...

Enquanto que eu creio que,
1. Há graus de fé; e que um homem pode ter algum grau de fé, antes 
que todas as coisas nele se tornem novas; antes que ele tenha total 
segurança da fé, o permanente testemunho do Espírito, ou a clara per
cepção de que Cristo habita nele.
2. Conseqüentemente, eu creio que há um grau de fé justificadora (e 
conseqüentemente, um estado de justificação) fora dessa condição e 
geralmente antecedente a isto.,..

Quanto ao caminho para a fé, vocês crêem [que] ,
A forma de alcançá-la é, esperar por Cristo, e aquietar-se; isto é,
Não usar (o que nós chamamos de) os meios de graça;
Não ir à igreja;
Não comungar;
Não jejuar;
Não usar muito a oração pessoal;
Não ler a Escritura;
(Porque vocês crêem, que estes não são meios de graça; isto é, geral
mente não conferem a graça de Deus para os incrédulos; e,
Que é impossível para um homem usá-los sem confiar neles);
Não praticar bens seculares;
Nem tentar praticar bem espiritual.
(Porque vocês crêem, que nenhum fruto do Espírito é produzido por 
aqueles que não o têm em si mesmos;
E, que aqueles que não têm fé são completamente cegos, e, portanto, 
incapazes de guiar outras almas.)

Enquanto que eu creio que,
O meio de se alcançar a fé é, esperar por Cristo e aquietar-se;
Usando todos os meios de graça.
Portanto, eu creio ser correto, para aquele que sabe não ter fé,
(isto é, essa fé vitoriosa,)
Ir à igreja;
Comungar;
Jejuar;
Usar tanto a oração pessoal quanto possível, e



Ler a Escritura;
(Porque eu creio, que estes são “meios de graça;” isto é, eles geral
mente conferem a graça de Deus para os incrédulos; e 
Que é possível para o homem usá-los, sem confiar neles;)
Praticar todo bem secular que puder;
E esforçar-se por praticar o bem espiritual.
(Porque eu sei que muitos frutos do Espírito são produzidos por aque
les que não os tem em si mesmos;
E que aqueles que não têm fé, ou a tem num grau menor,
Podem ter mais luz de Deus, mais sabedoria para guiar outras almas, 
do que muitos que são fortes na fé.)'^

Nestas objeções pode-se ver uma grande parte da natureza da piedade e 
da teologia de Wesley. Não foi seu propósito plantar suas “Sociedades 
Metodistas” em oposição ou competição com a igreja da Inglaterra. Pelo 
contrário, ele sempre creu que os sacramentos ministrados nessa igreja eram 
meios de graça válidos e efetivos, e que aqueles que eram membros dela, e 
não do movimento metodista, eram verdadeiros cristãos que tinham de fato 
fé justificadora, embora eles pudessem não ter o grau de fé e de segurança 
que ele encontrara na experiência de Aldersgate e que ele esperava que sua 
pregação e suas sociedades promovessem. Ele não se viu como alguém 
pregando o evangelho num país pagão, mas, ao contrário, como trabalhan
do entre companheiros cristãos para a renovação e fortalecimento de sua fé.

Além disso, embora Wesley fosse um homem de devoção profunda e 
sincera, ele objetou fortemente a qualquer misticismo que tentasse colocar 
de lado os meios de graça históricos -  os sacramentos e ministrações da 
igreja, bem como a revelação bíblica e a encarnação de Deus em Jesus 
Cristo.

Feitas estas considerações, era de se esperar que a teologia de Wesley 
geralmente concordasse com a sustentada pela igreja da Inglaterra. E de 
fato ela concordava, pois Wesley sempre afirmou as doutrinas dos Trinta e 
Nove Artigos e recomendou o Livro da Oração Comum aos seus seguido
res. Em dois pontos, entretanto, sua teologia merece especial atenção. Estes 
são sua doutrina da vida cristã e sua eclesiologia.

Wesley teve que esclarecer seu entendimento da vida cristã e o processo 
da salvação, quando ele foi acusado de ser um arminiano. Ele concordou

Works, 1:256-58.



prontamente com esta acusação, embora contestando como rótulo sem sen
tido a alcunha de arminianos e calvinistas, e tornando claro que o Arminia
nismo fora muito mais difamado pelos defensores do Sínodo de Dort - do 
qual ele disse, com uma nota de sarcasmo, que foi “não tão numeroso ou 
erudito, mas tão cheio e imparcial quanto o Concilio ou Sínodo de Trento”.*'’ 
Apesar de todas as acusações em contrário, ele alegou que nem ele nem os 
arminianos negaram o pecado original ou a justificação pela fé. Os três 
pontos em questão, de acordo com Wesley, eram se a predestinação é abso
luta ou condicional, se a graça é irresistível e a perseverança dos santos. Em 
última análise, Wesley alegou haver apenas uma questão, a da predestina
ção, pois as outras duas são seus corolários. O único sentido em que Wesley 
aceitou uma predestinação absoluta e incondicional foi que, em certos mo
mentos, Deus escolhe certos indivíduos para tarefas especiais, e isto não 
pode ser evitado. Mas no que se refere com a salvação eterna, a predestina
ção é sempre condicional e depende da fé da pessoa.

Eu lhes direi com toda franqueza e simplicidade. Eu creio que ela 
[eleição] comumente significa uma destas duas coisas: Primeira, uma 
nomeação divina de alguns homens em particular, para fazer algum 
trabalho particular no mundo. E esta eleição, eu creio não ser somente 
pessoal, mas absoluta e incondicional. Assim Ciro foi eleito....

Eu creio que eleição significa, secundariamente, uma nomeação di
vina de alguns homens para a salvação eterna. Mas eu creio que esta 
eleição seja condicional, bem como a reprovação oposta a ela. Eu 
creio que o decreto eterno a respeito de ambas está expresso nestas 
palavras; “Aquele que crê será salvo: mas o que não crê será condena
do”. E este decreto, sem dúvida. Deus não mudará, e o homem não 
pode lhe resistir.''^

Ele não podia aceitar a eleição incondicional porque ela implicaria ne
cessariamente em reprovação incondicional, e isto lhe parecia contrário ao 
testemunho da Escritura a respeito da natureza de Deus. Quanto às passa
gens bíblicas que falam de uma eleição “antes da fundação do mundo”, 
Wesley alegou que, porque Deus é eterno, da perspectiva divina todas as 
coisas são vistas como acontecendo antes delas de fato acontecerem, como 
quando Deus chama Abraão “o pai de muitas nações”.

X'’ Ibid., 10:359. 
Ibid., pp.209,210.



Isto, obviamente, significa que, embora em alguns casos raros a graça 
possa ter sido irresistível, esta é a exceção ao invés da n o rm a ,e  ninguém 
pode alegar não lhe ter sido oferecida a graça irresistível como uma razão 
para não crer. A razão para falta de fé é precisamente resistência à graça.’®

Como, então, Wesley evita alegar que o primeiro movimento da fé, o 
initium fidei, esteja no lado humano? Tal alegação ele tinha de fato que 
evitar, pois, de outro modo, ele seria corretamente acusado de Pelagianismo, 
e de tornar a graça de Deus desnecessária ou o resultado do mérito humano. 
Sua resposta a esta questão foi simplesmente que há uma graça universal 
precedente. Como esta graça é dada a todos, todos são capazes -  não em si 
mesmos, mas por meio do agir da graça neles -  de aceitar a subseqüente 
graça da fé, que os levará para a justificação pela fé e -  finalmente -  para a 
certeza de sua salvação.

Pois admitindo que todas as almas dos homens estão mortas em peca
do por natureza, isto não desculpa ninguém, visto que não há homem 
que esteja em um estado de mera natureza; não há nenhum homem, a 
não ser que ele tenha apagado o Espírito, que seja inteiramente vazio 
da graça de Deus. Nenhum homem vivente é inteiramente destituído 
do que é vulgarmente chamado de consciência natural. Mas esta não 
é natural: É mais propriamente chamada de graça preventiva [i.e., pre
cedente]. Todo homem tem uma medida maior ou menor dela, que 
espera não pelo chamado do homem.... De modo que nenhum ho
mem peca porque ele não tenha graça, mas porque ele não usa a graça 
que ele tem.^°

Outro elemento da perspectiva de Wesley sobre vida cristã que causou 
alguma controvérsia entre os seus contemporâneos, e que tem sido debatida 
pelos metodistas desde então, foi a doutrina da santificação. Wesley não 
entendeu santificação como algo que acontece após a justificação, ou como 
algo relacionado com obras, enquanto justificação relaciona-se com a fé. 
“Nós somos santificados, bem como justificados, pela fé”, e “nenhum ho
mem é santificado até que ele creia: todo homem, quando crê, é santifica
do”. '̂ Falando estritamente a santificação é o efeito em nós de termos sido
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pronunciados justos, pois por meio de um único ato Deus tanto justifica 
quanto começa a santificar o pecador. Mas esta não é uma santificação ins
tantânea. Pelo contrário, a santificação é um processo, uma peregrinação 
em que todo crente deve se envolver. Seu alvo é a santificação total ou 
perfeição cristã. Esta perfeição não significa que o cristão que a alcançou 
não erra mais, ou não necessita mais da graça e sustento que vem de Deus. 
O que isto efetivamente significa é que a pessoa que a alcançou não mais 
quebra a lei de Deus voluntariamente, mas, ao contrário, age a partir do 
amor. Wesley não cria que todo cristão alcança este estado durante o curso 
desta vida. Mas ele cria que isto devia ser pregado, tanto como uma prepa
ração para o reino vindouro, quanto como um meio de mantê-lo constante
mente como um alvo diante de todos os crentes, de forma que eles pudes
sem persistentemente seguir nessa direção. Pois, ele insistiu, quando a sal
vação e a vida cristã permanecem firmes, elas começam a regredir.

Isto nos leva para o último elemento no entendimento de Wesley da vida 
cristã a ser discutido aqui: sua visão da segurança cristã. Tendo rejeitado a 
doutrina da predestinação incondicional, ele tinha que rejeitar a teoria 
calvinista da perseverança dos santos, que ele viu simplesmente como um 
corolário da predestinação. Esta doutrina, entretanto, tinha um papel im
portante no Calvinismo, e especialmente no Puritanismo, pois ela assegura
va aos fiéis que, se eles estavam dentre os eleitos, eles não precisavam mais 
temer por sua salvação. Um papel similar é desempenhado pela doutrina da 
segurança cristã ou do testemunho do Espírito na teologia de Wesley. O que 
isto significa é que o Espírito testifica ao espírito humano que somos perdoa
dos e adotados como Filhos de Deus. Não há dúvida de que, ao desenvolver 
esta doutrina, Wesley foi influenciado por sua experiência em Aldersgate, 
que consistiu precisamente em ser repentinamente convencido de que seus 
pecados foram perdoados. Mas ele não fez esta forma particular de sua 
experiência normativa para todos os cristãos. “Eu não nego que Deus pro
duza imperceptivelmente em alguns uma certeza gradativamente crescente 
do seu amor; mas eu estou igualmente certo de que ele produz em outros 
uma certeza total daquilo em um momento.

Esta certeza, entretanto, difere da doutrina calvinista da perseverança 
dos santos. Wesley não cria que tal segurança garantisse que a pessoa que 
tem tal certeza permanecerá firme. A doutrina calvinista da perseverança.
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estando fundamentada na eleição, garante tanto o presente estado de reden
ção quanto a permanência futura nesse estado. A doutrina de Wesley da 
certeza simplesmente nos diz que todos os nossos pecados são perdoados; 
mas não diz nada sobre a possibilidade sempre presente de cair da graça.

Se Wesley estivesse satisfeito de pregar estas doutrinas, o movimento 
metodista nunca teria se tornado uma denominação separada dentro da igreja 
cristã. De fato, Wesley não desejou que tal separação ocorresse, e sempre 
insistiu em sua membresia na igreja da Inglaterra. Mesmo a pregação entu
siasta de Wesley, embora considerada com desconfiança pelas autoridades 
anglicanas, não teria dado origem a um grupo separado. As razões que leva
ram 0 Metodismo a se tornar uma denominação separada foi a decisão de 
Wesley de ordenar clérigos como seus seguidores e sua habilidade como 
um organizador. A princípio, ele confiou nos clérigos anglicanos para mi
nistrar os sacramentos para o seu povo; e ele sempre insistiu que suas socie
dades não eram, de forma alguma, substitutas para a igreja estabelecida, 
mas eram, ao contrário, um complemento para elas. Mas quando ele desco
briu que pouquíssimos clérigos compartilhavam do movimento, e que al
guns líderes tiveram que ser enviados para o Novo Mundo para supervisio
nar o Metodismo nas colônias, ele e alguns outros ordenaram tais líderes. 
Sua justificação teológica e histórica para tal passo foi que na igreja primi
tiva não havia distinção entre presbíteros e bispos, e que, portanto, como 
ele fora ordenado presbítero, ele poderia ordenar outros para fazer a mesma 
função. Seu argumento estava provavelmente correto do ponto de vista his
tórico. Mas em termos práticos isto significou que o choque com a tradição 
anglicana não seria fácil de curar. Assim, enquanto alegava que ele não 
fundara uma nova igreja, Wesley deu passos que, de fato, levaram à funda
ção de tal igreja.

Esta ambigüidade se refletiu mais tarde na eclesiologia da igreja 
Metodista. As sociedades que Wesley fundou não eram igrejas para ele, e, 
portanto, ele podia reter a maioria da Igreja Superior Anglicana, conquanto 
que não necessariamente utilizando essa eclesiologia para moldar as socie
dades. Os metodistas eram anglicanos, e sua igreja era a igreja da Inglaterra. 
Com a final separação dos dois corpos, entretanto, o Metodismo se tornou 
uma organização que assemelhou intimamente a outras tradições da igreja 
livre e, ao mesmo tempo, herdou na teologia de seu fundador pespectivas 
da igreja que eram muito diferentes da sua prática efetiva. Diferentes tenta
tivas para resolver esta ambigüidade se explicam em parte por causa da 
diferença entre o Metodismo inglês e americano.



Antes de deixarmos o movimento metodista, deve ser feita menção so
bre a contribuição de George Whitefield (1714-1770), que foi um membro 
do “clube santo” de Oxford, e cujo trabalho foi de, em vários aspectos, 
paralelo ao de Wesley, embora os dois se diferenciassem na sua perspectiva 
teológica. A importância de Whitefield para a história do pensamento cris
tão baseia-se simplesmente em que, embora sendo metodista em todos os 
aspectos, ele, todavia, foi firmemente um calvinista ao invés de arminiano 
em sua teologia -  embora ele próprio negasse ter lido C alv ino .S eus con
temporâneos o consideraram um pregador mais persuasivo do que João 
Wesley, e seu trabalho finalmente resultou na igreja Metodista Calvinista 
do País de Gales. Seu sucesso como pregador desmente a suposição fácil 
que o Arminianismo é de alguma forma mais “fácil de ser pregado” do que 
0 Calvinismo estrito.

O grande avivamento

As colônias britânicas na América do Norte viram, durante o século 18, 
uma série de movimentos que foram, de várias formas, similares aos aviva- 
mentos da piedade pessoal que acabamos de ver na Europa. Houve alguma 
conexão entre os dois, pois George Whitefield foi um dos mais influentes 
pregadores no Novo Mundo,^“* e Francis Asbury e outros também trouxe
ram 0 Metodismo Wesleyano por todo o Atlântico. Mas havia também con
dições nas colônias que, de muitas maneiras, inspiraram respostas similares 
àquelas dos pietistas, moravianos e metodistas. Aqui também a religião se 
tornara antiquada e restrita dentro das igrejas e suas ortodoxias, enquanto 
que um grande número, que ainda possuía algum tipo de fé cristã, tinha 
pouco a ver com a religião organizada. A resposta a esta situação foi um 
movimento similar ao dos seus correspondentes europeus em sua insistên
cia na piedade e salvação pessoais, mas diferente porque ele ultrapassou 
todas as fronteiras denominacionais e, assim, contribuiu para a forma do 
Cristianismo Protestante que, finalmente, se tornaria os Estados Unidos.

Em sua teologia, os vários movimentos incluídos sob o titulo comum de 
“Grande Avivamento” apresentaram toda nuance de opinião concebível.

2'’ S. C. Henry, George Whitefield: Wayfaring Witness (Nashville: Abingdon Press, 1957), p.96.
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Na prática, entretanto, eles eram similares em suas ênfases à conversão, 
experiência pessoal, leitura particular da Escritura e uma tendência à ado
ração entusiasta.

O mais importante teólogo do Avivamento Americano foi Jonathan 
Edwards (1703-1758).^^ Como estudante em Yale em 1717, Edwards sofre
ra a influência da filosofia de Locke -  que discutiremos no próximo capítu
lo -  e mesmo depois que seu interesse se voltou para a teologia, o impacto 
daquele filósofo inglês podia ser visto em sua metodologia. Anos mais tar
de ele teve uma experiência de conversão similar a de Wesley, embora mais 
centrada na irresistível glória de Deus. Esta experiência, bem como sua 
formação, fizeram dele um calvinista convicto, especialmente sobre a dou
trina da eleição, pois ele sentiu que a predestinação incondicional, tal como 
foi ensinada pelo Calvinismo, era necessariamente uma conseqüência da 
soberania de Deus. Como um ministro congregacional em Northampton. 
Massachusetts, e como um dos mais eloqüentes oradores do Avivamento. 
ele pregou a doutrina da eleição divina como a chave para uma compreen
são apropriada da vida cristã. Seu Calvinismo Puritano, entretanto, o levou 
a aplicar a disciplina da igreja tão severamente que ele foi removido do 
oficio por sua congregação. Durante seus últimos anos como pastor, ele 
escrevera sua obra Tratado a respeito das Afeições Religiosas (1746),^® na 
qual ele tentou atingir um equilíbrio entre aqueles que condenavam as ma
nifestações emocionais do avivamento e aqueles que tentavam fomentar 
essas manifestações e explorá-las. Com o objetivo de orientar seus leitores 
neste assunto, ele sugeriu um número de critérios pelos quais aquelas “afei
ções” que eram resultado da obra do Espírito pudessem ser distinguidas 
daqueles que não eram. Após sua exoneração por sua congregação, ele es
creveu Uma Investigação Cuidadosa e Rigorosa acerca das Noções Mo
dernas Prevalecentes de que o Livre-arbítrio é Entendido como Essencial 
para a Agência Moral, Virtude e Vício, Recompensa e Punição, Louvor e 
Censura (1754).^^ Aqui ele defendeu a eleição incondicional, que se torna
ra a marca registrada do Calvinismo. De acordo com ele, esta eleição não 
destrói a liberdade, que consiste em ser capaz de fazer que se deseja, pois o

“  D. Levin, org., Johathan Edwards: A Profile (Nova York; Hill & Wang, 1969); P. Miller, Jonathc:^. 
Edwards (Toronto: William Sloane, 1949); A. C. McGiffert, Jonathan Edwards (Nova York: Harp^- 
1932).

“  Org. J. E. Smith (New Haven: Yale University Press, 1959).
Org. P. Ramsey (New Haven: Yale UNiversity Press, 1957).



que a graça irresistível de Deus faz é precisamente conduzir a vontade a 
fazer a escolha correta. Portanto, embora alguém deseja porque a graça age, 
ainda é livre para escolher e fazer o que deseja.

Com o passar do tempo, o Grande Avivamento assumiu matizes mais 
emocionais. Embora ele apareceu, princípio, entre os presbiterianos e con- 
gregacionais, logo se espalhou entre os metodistas e batistas, entre os quais 
ele se enraizou e para quem se tornou uma experiência formativa. Nos anos 
posteriores, e especialmente dentre os batistas e metodistas, as experiências 
do Avivamento influenciariam muito da vida das igrejas, e sua compreen
são de sua missão.



Xil
o CONTEXTO FILOSÓFICO 

SOB MUDANÇA

o  primeiro capítulo deste volume tentou prover um breve esboço do 
fermento que existiu na Europa no começo do século 16. Por razões óbvias, 
nós concentramos nossa atenção nas Reformas Protestante e Católica e nos 
vários pontos de vista teológicos que apareceram nelas. Mas a grande in
quietação do século 16 não poderia se restringir aos limites da teologia 
eclesiástica, fosse ela protestante ou católica. Quando a Reforma apareceu 
na cena muitos novos interesses, além dos religiosos, estavam atraindo a 
imaginação da Europa. Estes eram basicamente de duas ordens: a descober
ta do mundo natural e a descoberta dos poderes da mente. O mundo natural 
estava atraindo crescentemente a atenção do século 16. Colombo abrira 
todo um novo mundo. No antigo, novas descobertas, tais como a imprensa, 
a bússola e a pólvora, estavam mostrando que havia no universo vastos 
recursos que mal começavam a ser penetrados. Assim, o século 16 viu um 
interesse crescente em tecnologia. Leonardo da Vinci foi um símbolo da 
nova era por ser não apenas um pintor e matemático, mas também um físi
co e um engenheiro. Ao mesmo tempo, outros estavam descobrindo outros 
poderes da mente. Às vezes, esta descoberta estava conectada com novos 
desenvolvimentos técnicos. Em alguns casos, estava relacionada com a gran
de riqueza dos materiais filosóficos, que estava sendo introduzida no mun
do latino pelos bizantinos e pelos humanistas. Assim, já no século 16, a 
Filosofia estava, uma vez mais, se movendo em seus próprios rumos, pres
tando pouca atenção aos debates e ditames dos teólogos.



Assim, o interesse no mundo e na mente humana constituíram duas cor
rentes de pensamento que se encontrariam, entrelaçariam e separariam re
petidamente durante as gerações posteriores. Estas duas correntes foram 
bem representadas no século 17 -  a primeira, por Galileu e Bacon e a se
gunda, por Descartes. Como eles foram influentes no desenvolvimento pos
terior da teologia, nós devemos parar para discuti-los brevemente.

Galileu Galilei (1564-1642) foi um homem totalmente devotado à obser
vação do universo. Esta observação, entretanto, não foi simplesmente a de 
um curioso naturalista que observa e faz anotações. Galileu foi um mate
mático de coração -  de fato, por muitos anos ele ensinou Matemática, pri
meiro na Universidade de Piza e depois em Pádua -  e ele creu firmemente 
que “o livro da natureza está escrito em linguagem matemática”. De acordo 
com ele, não existe outra fonte de conhecimento além da experiência, que 
constitui uma revelação verídica do mundo para a humanidade. Se existe 
um erro aparente na experiência -  como quando uma vara parcialmente 
submersa parece estar quebrada ~ o erro não está no dado empírico propria
mente dito, mas na maneira pela qual a mente o interpreta. A experiência, 
então, deve ser a fonte da verdadeira filosofia. Galileu tinha pouco uso para 
os “filósofos” que tentavam descobrir a natureza do universo por meio da 
leitura de Aristóteles. Seu “mundo de papel” nunca revelaria o mundo real. 
e a observação de qualquer tolo poderia mostrar que os autores antigos es
tavam freqüentemente errados. Mas a experiência deve ser reduzida a ter
mos matemáticos para ser conhecimento verdadeiro. A linguagem qualita
tiva não descreve o mundo adequadamente. Apenas aquilo que pode ser 
expresso em termos quantitativos é entendido apropriadamente. Esta foi a 
base para o episódio na Catedral de Piza -  que pode muito bem ser uma 
lenda -  quando a observação de uma lâmpada balançando levou Galileu à 
conclusão que o movimento de um pêndulo é sempre isócrono. O mesmo é 
verdade nas observações que ele fez na torre de Pisa, a respeito da velocida
de dos corpos que caem. Mas uma vez que alguém tenha este conhecimento 
quantitativo, ele pode aplicá-lo à descoberta de novo conhecimento; e assini. 
Galileu inventou o telescópio, e, por meio de suas observações, concluiu 
que Copérnico estava correto, e a terra girava em torno do sol. Em resumo. 
0 que Galileu propôs foi um método matemático estritamente empírico para 
a observação do universo. Esta foi provavelmente sua maior contribuição 
para o desenvolvimento da ciência moderna.

Erancis Bacon (1561-1626) foi além de Galileu ao conceber Ciência nãc 
somente como um meio para entender o universo, mas também e primaria



mente como um meio de governar a natureza. Se alguém consegue enten
der os princípios que governam os fenômenos naturais, será possível controlá- 
los, obedecendo e aplicando esses princípios. O método pelo qual tal co
nhecimento é alcançado está exposto na obra Novum organum, que Bacon 
escreveu em oposição à obra Organum de Aristóteles. Isto era parte de uma 
grande obra que ele planejou, mas nunca escreveu, e que tinha a intenção 
de ser uma vasta enciclopédia de Ciência. O método aqui proposto é basi
camente o da experimentação. A mera experiência é insuficiente, pois os 
fenômenos devera ser observados em uma certa ordem. Por meio da expe
rimentação -  e por meio de uma série de passos bem elaborada -  é possível 
descobrir as “formas” que subjazem a base dos fenômenos.

Os principais obstáculos que se encontram nesta busca são o que Bacon 
chama de “ídolos”. Estes são de quatro tipos: ídolos da tribo, ídolos da 
caverna, ídolos do mercado e ídolos do teatro. Os primeiros são aqueles que 
são comuns a toda a raça humana, tais como a tendência de pular de umas 
poucas instâncias particulares para conclusões gerais. Os ídolos da caverna 
relacionam-se com o temperamento particular de cada pessoa, pois todos 
são propensos a ver as coisas de um modo particular. Os ídolos do mercado 
surgem porque a linguagem usada para comunicação se impõe sobre a mente 
e usurpa o lugar da realidade. Finalmente, os ídolos do teatro vêm de anti
gos sistemas filosóficos e seus argumentos errôneos e falaciosos. Dentre 
todos estes, os que Bacon ataca com mais vigor são aqueles resultantes das 
opiniões recebidas. Por que outras opiniões deveriam ser necessariamente 
melhores? De fato, se alguém dá à questão alguma consideração, será apa
rente que as chamadas outras visões são, de fato, mais jovens, pois elas são 
o produto de um mundo mais jovem. Na medida em que o mundo se torna 
mais velho, as novas opiniões refletem maior maturidade e experiência e 
deveriam, portanto, ser preferidas aos antigos pontos de vista. Isto pode ser 
visto na maneira pela qual os ídolos do teatro ainda são aceitos quando, de 
fato, eles estão errados. Não fosse por estes ídolos, as pessoas reconheceri
am que Aristóteles era pouco mais do que um Sofista, que era mais interes
sado em dar definições verbais das coisas do que em buscar a verdade, e 
que a obra de Platão não é mais do que uma mistura supersticiosa de Filoso
fia com Teologia. Se todo este falso conhecimento da Antiguidade fosse 
deixado para trás, a humanidade poderia marchar confiantemente para a 
New Atlantis -  uma ilha mitológica que Bacon concebeu como uma socie
dade que se beneficia da descoberta dos princípios que regem a natureza e 
se devota totalmente aos mesmos.



Embora a metodologia de Bacon não fosse nunca aplicada à pesquisa 
cientifica, sua obra -  e a de Galileu -  são importantes porque mostram que 
no final do século 16, e no começo do 17, estavam sendo lançados os funda
mentos para a tecnologia moderna. O método e os meios podem não estar 
desenvolvidos ainda, mas os objetivos e os valores implícitos já estavam 
presente nessa época. Além disso, a crítica de Bacon sobre o conhecimento 
recebido, que foi compartilhado por muitos intelectuais da sua época, 
direcionou necessariamente a buscar novos meios de investigação -  méto
dos que não fossem vulneráveis a crítica levantada contra os filósofos anti
gos. O que Bacon tentou no campo dos fenômenos naturais. Descartes ten
taria no campo da Metafísica, desenvolvendo um idealismo racionalista 
como uma base para compreender toda a realidade.

Descartes e a tradição racionalista

René Descartes (1596-1650)' foi, como Galileu, um homem de profun
da curiosidade. Após ter recebido uma tradicional educação escolástica sob 
os jesuítas. Descartes sentiu que ele precisava ganhar uma experiência mais 
abrangente do mundo e, com essa finalidade, ele se juntou ao exército de 
Maurício de Nassau e, mais tarde, ao de Maximiliano da Bavária. Enquanto 
estava na Holanda, ele encontrou um doutor em medicina cujos estudos e 
experimentos na Ciência e Matemática ele achou fascinante, e a partir da
quele momento. Descartes devotaria uma grande parte do seu tempo ao 
estudo da Matemática e dos fenômenos físicos. Foi, entretanto, no dia dez 
de novembro de 1619, estando ele numa pequena vila na Alemanha, que ele 
fez sua grande descoberta filosófica. Ele próprio descreve esta experiência 
em termos semelhantes aos usados por Agostinho ao relatar sua experiên
cia no jardim em Milão, ou por Wesley a respeito de Aldersgate.- Embora 
nós não tenhamos um relato contemporâneo do conteiido daquela desco
berta, pode-se seguramente assumir que este foi o método que ele, mais 
tarde, esboçou e aplicou em suas obras Discurso do Método (1637) e Medi
tações sobre Filosofia (1641). A evidência que ele não entendeu sua desco-

' Além das histórias gerais da Filosofia, e das obras do próprio Descartes, descobri que as informa
ções seguintes são úteis: D, Cochin, Descartes (Paris: Félix Alcan, 1913); O. Hamelin, Le système de 
Descanes (Félix Alcan, 1911); J. Laporte, Le rationalisme de Descartes (Paris: Presses Universitaires 
de France, 1950).

- Ouvres de Descartes, org. Ch. Adam e P. Tannery (Paris: Léopold Cerf, 1913), 10:179.



berta como, de forma alguma, oposta à doutrina cristã pode ser vista no fato 
que, como um ato de gratidão, ele prometeu visitar o santuário da Virgem 
de Loreto. Embora ele estivesse claramente consciente de que sua filosofia 
era muito diferente daquela que ele aprendera na escola jesuíta de La Flèche, 
ele estava convencido que ela estava em perfeita consonância com a fé 
católica, e ele esperava que tanto os filósofos quanto os teólogos, sendo 
pessoas de boa vontade, a receberiam de bom grado. Ele ficou surpreso 
quando os pontos de vista de Galileu foram condenados pela Inquisição, 
pois aqueles pontos de vista formavam a maior parte do pano de fundo da 
sua obra Tratado sobre o Mundo, que ele estivera preparando para publica
ção -  e que ele então, prudentemente, conservou para si mesmo. E ele ficou 
assombrado quando seus pontos de vista receberam tanta oposição dos teó
logos em Utrecht a tal ponto que, em 1642, era proibido ensiná-los ou discuti- 
los. Nos anos subseqüentes, outras universidades e centros de saber toma
ram medidas semelhantes, enquanto Descartes protestava e explicava seus 
pontos de vista sem proveito.

O método que Descartes propôs consistia em quatro pontos. Primeiro, 
não aceitar como verdade nada que não tenha sido claramente provado como 
tal. Segundo, analisar e dividir cada dificuldade encontrada no caminho, de 
forma a ser capaz de resolver as dificuldades em várias partes. Terceiro, 
classificar os pensamentos de alguém a partir do mais simples para o mais 
complexo. Quarto, certificar-se de que tudo seja enumerado e listado de 
modo que nada seja omitido. Estes quatro pontos, entretanto, podem ser 
melhor entendidos, mantendo-se em mente que para Descartes não há co
nhecimento mais exato do que o conhecimento matemático, pois este deri
va não da observação empírica, que pode errar, mas da própria natureza da 
razão. O conhecimento matemático é verdadeiro mesmo independente dos 
objetos físicos aos quais ele pode ser aplicado. O conhecimento empírico, 
por outro lado, não é absolutamente exato, pois todos podemos nos lembrar 
de ocasiões nas quais nossos sentidos nos enganaram -  e, se eles nos enga
naram uma vez, como saberemos que eles não nos enganam todas as vezes?

Assim, o ponto de partida do Método Cartesiano -  o nome Descartes, 
em Latim, era Cartesius e, por conseguinte, sua filosofia é freqüentemen
te chamada de Cartesianismo -  é duvidar de todo conhecimento derivado 
a partir dos sentidos, combinado com a absoluta certeza do conhecimento 
puramente racional. Ele próprio mostra isto no primeiro princípio do seu 
método, a saber, que nada deve ser crido como verdade, até que seja pro
vado estar acima de qualquer sombra de dúvida. E esta também é a razão



porquê, ao tentar construir seu próprio sistema filosófico, ele começou 
com uma atitude de dúvida universal.

Esta dúvida cartesiana foi mal interpretada por muitos dos seus contem
porâneos como puro ceticismo. Mas, de fato, o Cartesianismo se diferencia 
grandemente do que geralmente é conhecido por esse nome. Sua dúvida 
não se origina, como no caso do Ceticismo, a partir da noção que todo 
conhecimento é duvidoso e que não pode haver certeza.

Pelo contrário, ele resolve duvidar porque ele crê que a certeza absoluta 
é uma possibilidade, mas que tal certeza somente pode ser alcançada distin
guindo-se entre a provável e o indubitável. Esta é precisamente a função da 
dúvida cartesiana, pois ela serve como um filtro pelo qual apenas o absolu
tamente certo pode passar.

Dada esta atitude de dúvida universal, a busca dos filósofos pela verdade 
deve começar com a própria mente. É por esta razão que Descartes começa 
desenvolvendo seu sistema a partir do seu famoso moto cogito, ergo sum -  
Penso, logo existo. Quando a mente resolve duvidar de todas as coisas, há 
uma coisa de que ela não pode duvidar, a saber, o seu próprio ato de duvi
dar. E é obvio que para se duvidar ela deve existir.

Caracteristicamente, Descartes então não prossegue para tentar provar a 
existência da realidade empírica. Antes que ele possa provar essa existên
cia, ele deve provar a existência de Deus. Isto, obviamente, ele não pode 
fazer seguindo nenhum dos “cinco caminhos” de Tomás de Aquino, pois 
todos estes tomam a existência, a partir de seres contingentes, como seu 
ponto de partida. Ele, então, segue um caminho similar ao de São Anselmo, 
tentando provar a existência de Deus com base unicamente em idéias que 
são certas. Mas o argumento que Descartes oferece se diferencia daquele de 
Anselmo, em que ele não tenta mostrar que a idéia de Deus logicamente 
inclui existência. O que ele faz é olhar para a idéia de Deus em sua mente e, 
então, tentar descobrir qual pode ser a origem daquela idéia. Argumentan
do assim, a partir da contingência -  sua própria idéia de Deus -  para o 
necessário, seu argumento é similar ao de Aquino, e Descartes, portanto, se 
posiciona entre Aquino e Anselmo neste ponto. Seu argumento é simples, 
embora ele o repita de formas diferentes em várias passagens.^ O que ele 
diz é, em essência, que ele descobre dentro de sua mente a idéia de um ser 
infinito e perfeito. Ele tenta duvidar desta idéia; mas ele descobre que não

Oeuvres, 3:297; 7:34-52; 9:209-211.



pode, pois ele precisa explicar sua existência de alguma forma, e o único 
modo pelo qual a idéia de um ser perfeito pode ter sido colocada em sua 
mente é por meio de tal ser. Sua mente finita, certamente, não pode por si 
mesma ter concebido tal idéia, que é claramente maior do que ela mesma. 
Pode-se então alegar que a mente tem simplesmente ajuntado diversos ele
mentos, e os colocado juntos de um modo que não se conforme com a rea
lidade, como no caso quando as idéias de um cavalo e um homem são colo
cadas juntas para formar um centauro não existente? Certamente não, pois 
a idéia de Deus é absolutamente simples e não pode ser explicada como um 
conglomerado de noções discretas. Além disso, a existência de Deus tam
bém pode ser provada a partir do fato que nós somos, em alguma medida, 
capazes de classificar nossas idéias de acordo com seu grau de perfeição, e 
se há graus, deve haver um padrão absoluto, a saber, Deus -  e aqui Descar
tes se aproxima do argumento tradicional ex gradibus, embora aplicando-o 
não a coisas, mas, ao contrário, a idéias.

O moto cogito, ergo sumiá servira para Descartes provar a existência de 
si mesmo como de uma “coisa pensante” -  res cogitans. Mas, pode ele estar 
tão certo sobre a existência do seu corpo? É claro que a existência do corpo -  
e do mundo físico em geral -  não é uma verdade puramente racional que a 
mente conhece de uma forma direta e indubitável. Estamos nós, então, con
denados a permanecer em dúvida quanto à existência de nossos próprios 
corpos e do mundo? Absolutamente não, porque nós agora estamos certos 
da existência de Deus, e é inconcebível que Deus nos induziria a crer em tal 
falsidade. Assim, interessantemente. Descartes prova a existência do corpo 
e do mundo partindo da existência da alma e de Deus.

A concepção mais clara que podemos ter de nosso corpo é sua extensão, 
isto é, que ele ocupa espaço, e tem dimensões tais como aquelas estudadas 
pela geometria. Portanto, Descartes se refere ao corpo humano como uma 
“coisa com extensão” -  res extensa -  em contraste com a “coisa pensante”, 
que é a alma. O que ele nunca esclarece é como estas duas substâncias se 
relacionam entre si. A questão então é, como o pensamento age no corpo, e 
vice-versa? Quando minha mente produz um pensamento, como ela comu
nica o mesmo para o meu corpo? Quando algo acontece com o meu corpo, 
como minha mente tem conhecimento disto? Esta é a questão da “comuni
cação das substâncias”, que atrairia a atenção de cartesianos posteriores.

Descartes foi sempre cuidadoso para não atrair sobre si o desagrado da 
autoridade eclesiástica. Como já dissemos, quando ele ouviu que os pontos 
de vista de Galileu haviam sido condenados, ele se absteve de publicar sua



própria obra, que demonstrava pontos de vista similares (ele, mais tarde, 
publicou algumas seções da obra, que ele pensou não ofenderiam os orto
doxos). Além disso, esta era uma questão não apenas de prudência, mas de 
profunda convicção. Ao longo de sua vida, ele permaneceu um homem de
voto que -  exceto por alguma conexão com grupos teosófisicos -  foi estri
tamente fiel à crença ortodoxa. E apesar disso, ele e seus seguidores foram 
freqüentemente vistos com desconfiança pelas autoridades eclesiásticas e 
acadêmicas, e seus escritos foram banidos de mais de uma universidade. As 
razões para isso deveriam ser óbvias, levando-se em consideração que Des
cartes estava advogando um sistema em que a autoridade final não era a 
revelação, mas a razão. De fato, dentro da estrutura cartesiana, se alguém 
crê no valor da revelação histórica, esta crença somente é possível após um 
processo racional que prova que coisas e eventos no mundo físico podem 
ser objetos da confiança. Assim, embora o próprio Descartes cresse que ele 
estava efetivamente demostrando a racionalidade da fé cristã, muitos viram 
na real prova daquela racionalidade a implicação que não se devia mais 
confiar na revelação. Após ele, filósofos tenderam a tentar construir todos 
os seus sistemas baseados somente na razão, e teólogos freqüentemente se 
encontraram ante a alternativa de construir sobre os fundamentos dos filó
sofos racionalistas ou alegar que a razão por si mesma não era um instru
mento válido para o conhecimento de realidades eternas, e que os filósofos 
racionalistas estavam, portanto, errados.

O Cartesianismo logo teve muitos seguidores por toda a Europa. Embo
ra a maioria dos cartesianos fosse mais interessada na Física, Matemática e 
Filosofia de Descartes do que em sua Metafísica, houve um número de teó
logos que utilizou sua filosofia como uma ferramenta para seus esforços. 
Adriaan Heerebord e Jacques du Roure tentaram apresentar suas teses na 
forma escolástica tradicional. Dentre os católico-romanos -  e especialmen
te dentre os Oradores Franceses -  existiram inúmeras tentativas de mostrar 
uma concordância substancial entre Descartes e Agostinho -  freqüentemente 
cotejando textos de ambos os autores. Na Holanda, vários teólogos protes
tantes viram no Cartesianismo a possibilidade de mostrar a racionalidade 
essencial do Calvinismo ortodoxo, especialmente desde que uma aborda
gem matemática da realidade parecia corroborar o determinismo no qual a 
doutrina da predestinação de Calvino se desenvolvera. O mais notável den
tre estes foi Christoph Wittich, que, em 1659, publicou um tratado no qual 
ele buscou demonstrar a concordância da verdade escriturística com a “ver
dade filosófica descoberta por Descartes”.



A forma mais característica que o Cartesianismo tomou na Teologia, 
entretanto, pode ser vista na obra do Orador Nícolas de Malebranche (1638- 
1715),“̂ que mal pode ser chamado um cartesiano, pois ele combinou Filo
sofia com uma forte tendência mística de inspiração agostiniana. Entretan
to, como ele influenciou -  e foi refutado por -  por notáveis eruditos france
ses tais como Bossuet e Fénelon, foi sua marca de cartesianismo que se 
tornou mais comum na França, e daria à igreja Católica Francesa um gosto 
particular para o que foi notado no século 19.

O misticismo de Malebranche o levou a centrar toda a sua filosofia em 
Deus. Aqui suas contribuições mais importantes foram duas; sua noção de 
que todas as idéias são conhecidas em Deus, e a alegação que Deus é a 
tínica causa eficiente de todas as coisas. Nestes dois pontos ele obviamente 
foi além de Descartes. O primeiro significa que Deus não é somente a ga
rantia -  o que Descartes já dissera -  mas também o objeto de todo o conhe
cimento. Quando nós pensamos que dois mais dois fazem quatro, é em Deus 
que vemos essa verdade, pois é na luz divina que nós vemos cada verdade, 
e Deus vê o que nós vemos.^ Este ponto de vista ele baseou em sua própria 
interpretação da teoria de Agostinho da iluminação. Embora esta interpre
tação fosse historicamente incorreta, ela serviu para estabelecer o tom para 
uma grande medida do misticismo francês no século 18.

A alegação de Malebranche que Deus é a causa eficiente de todas as 
coisas relaciona-se com a questão da comunicação das substâncias, que nós 
já mencionamos como um dos problemas com o qual o cartesianismo pos
terior teve que tratar. Descartes concluirá que a alma -  res cogitans -  se 
comunica diretamente com o corpo -  res extensa. Mas a maneira pela qual 
ele contrastara os dois, tornou difícil de se ver como tal comunicação pode
ria ocorrer. Malebranche resolveu este problema alegando que a alma e o 
corpo não se comunicam diretamente um com o outro, mas somente por 
meio de Deus. Quando minha alma parece fazer meu corpo praticar uma 
ação, o que acontece de fato é que Deus, em vista do desejo da minha alma, 
faz por meio do corpo praticar a ação correspondente. O mesmo é verdade
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quando meu corpo parece comunicar-se com minha alma, e mesmo quando 
um corpo parece agir sobre outro -  como no caso de duas bolas de bilhar. 
Em todas essas instâncias -  e em toda instância concebível -  Deus é a causa 
eficiente de todo efeito. Aqui novamente pode-se ver o interesse de 
Malebranche em centrar tudo em Deus, pois ele alegou que atribuir eficácia 
a qualquer causa secundária lhe concederia alguma medida de divindade.

Como então, pode-se evitar a conclusão que não há ordem no universo? 
Como se pode explicar o fato que parecem haver leis naturais, e que corpos 
semelhantes, sob circunstâncias similares, parecem reagir de formas simi
lares, como se essas circunstâncias fossem a causa dessas ações? A resposta 
é simples: Deus não é caprichoso. Pelo contrário. Deus estabeleceu uma 
ordem que normalmente dirigirá a ação divina sobre uma criatura na oca
sião de uma ação de outra criatura. Assim, por exemplo. Deus determinou 
que na ocasião de um corpo vindo a um lugar ocupado por outro. Deus 
causará que outro corpo se mova de uma certa forma. Por esta razão, a bola 
de bilhar que bate em outra pode ser dita ser a causa ocasional do movi
mento da outra; mas a causa eficiente é sempre e unicamente Deus.

Um contemporâneo pouco mais velho do que Descartes foi o inglês To
mas Hobbes (1588-1679),'* que desenvolveu um sistema racionalista total
mente diferente. Hobbes, também, desejou construir sua filosofia em bases 
totalmente racionais, mas seu ponto de partida foi a percepção sensitiva, ao 
invés das idéias que a mente descobre em si mesma. Neste ponto, ele foi o 
precursor do Empirismo inglês, que estudaremos posteriormente neste ca
pítulo. Mas sua ênfase no pensamento dedutivo como o alvo da ciência o 
coloca perto de Descartes. De qualquer forma, para Hobbes, o ponto de 
partida de sua filosofia é que nada pode ser percebido pelos sentidos, a 
menos que haja uma “mudança de movimento”. Se tudo permanecer exata
mente como era antes, isso não pode impressionar nossos sentidos e, por
tanto, não pode ser conhecido por meio deles. As leis do movimento são 
inércia, causa e a conservação da matéria. Sobre estas leis Hobbes constrói 
um sistema naturalista que inclui, não apenas a Física, mas também Ética,
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Psicologia e Teoria Política. Por estas razões, ele tem sido freqüentemente 
considerado como sendo o precursor da Psicologia Moderna, Sociologia e 
Ciência Política. Para a história da Teologia, entretanto, ele é importante 
porque ele ilustra a disposição racionalista em seu esforço para derivar to
das estas coisas do conhecimento natural. O conjunto de sua Ética e Teoria 
Política, por exemplo, está baseada no impulso universal por auto-preser- 
vação. Ele considera que Deus esteja totalmente desconectado do conhe
cimento verdadeiro, pois se o que os teólogos dizem é verdade, e não existe 
nenhuma mudança de movimento em Deus, segue-se que não há nenhuma 
forma pela qual nós possamos conhecer a Deus. Embora com diferente con- 
teiído, esta atitude naturalista e racionalista se tornaria comum entre os filó
sofos ao longo do século 18, e apresentaria um desafio para a Teologia.

Embora certamente não um cartesiano, Baruch Spinoza (1632-1677)^ 
foi profundamente influenciado pelas obras de Descartes e, em menor grau, 
de Hobbes. Um judeu nascido em Amsterdã, de pais portugueses e secreta
mente judeus que haviam partido para a Holanda fugindo da Inquisição, 
Spinoza foi um homem de profundas inclinações místicas. A noção de um 
Deus supremo e único que lhe fora ensinada em casa e na sinagoga desde a 
mais tenra idade, continuou informando sua filosofia muito depois dele ser 
expulso da sinagoga -  sob o pretexto de heterodoxia -  em 1656. Spinoza 
sentiu que o Cartesianismo era uma boa disciplina preliminar para sua pró
pria filosofia, pois ele concordava com Descartes que o melhor método para 
se atingir o conhecimento verdadeiro era o seguido pela Matemática. Mas ele 
levou essa metodologia matemática muito mais longe do que o fez seu equi
valente francês. De fato, seu trabalho principal, A Ética Demonstrada pela 
Ordem da Geometria (pubHcado postumamente, em 1677), é composta de 
uma série de teoremas logicamente conectadas, cuja demonstração segue os 
princípios estritos da Geometria.

Mas sua discordância com Descartes foi muito mais longe. Ele sentiu 
que Descartes estabelecera uma distinção injustificada entre o res cogitans
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e o res extensa. Estas não são na realidade duas substâncias diferentes, mas 
dois atributos de uma única substância -  de fato, toda a realidade não é 
mais do que uma única substância divina e por esta razão a filosofia de 
Spinoza é corretamente interpretada como a expressão racionalista do Pan
teísmo. Esta substância tem infinitos atributos. Pensamento e matéria são 
dois destes atributos, e a única razão porquê cremos que eles compreendem 
toda a realidade é que eles são os dois únicos elementos que estamos equi
pados para conhecer. Deus é a única substância da realidade, a única natu
reza de todas as coisas -  que aparece como natureza criativa no que geral
mente chamamos de “Deus”, e como natureza criada no mundo. Para os 
filósofos -  ou qualquer ser humano -  o alvo na vida não deveria ser outro 
senão o de entender essa realidade difusa, e ser tão sintonizado com ela. 
que todas as paixões cessassem e houvesse reconciliação com a condição 
presente e destino. Esta condição presente não é de liberdade, pois todas 
as coisas estão predeterminadas, e liberdade não é mais do que uma ilu
são devida à nossa perspectiva parcial da realidade. Nosso destino consis
te simplesmente em retornar para o Único, como um pingo de água retorna 
para o oceano.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716),*^ foi um homem de vasta erudi
ção que deve receber o crédito por ter descoberto -  independentemente de 
Newton -  os princípios matemáticos do cálculo integral. Seu trabalho teo
lógico, embora muito menos importante do que sua filosofia, foi movido na 
direção da união de católicos e protestantes, baseado num tipo de “teologia 
do bom senso”, que é característica do Racionalismo. Sua filosofia, por 
outro lado, procura evitar alguns dos problemas de Spinoza, e especialmen
te do Cartesianismo. O que ele achou questionável na filosofia de Spinoza 
foi a noção que todas as coisas, incluindo o mundo, acontecem por necessi
dade, como uma conseqüência necessária da natureza divina. Isto -  e a 
doutrina intimamente relacionada do Panteísmo -  Leibniz achou inaceitá
vel. Contrário a Spinoza, Leibniz propôs uma distinção entre “verdades da 
razão” e “verdades de fato”. Uma verdade da razão é uma verdade necessá-
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ria, pois o predicado está contido no sujeito. Assim, por exemplo, quando 
eu digo que os ângulos [internos] de um triângulo somam cento e oitenta 
graus, o que eu estou fazendo é simplesmente tomar explícito o que já estava 
contido na noção de um triângulo e, portanto, esta é uma verdade necessá
ria, cujo contrário é impossível. JVIas quando eu digo “esta coisa particular 
existe assim e assim”, esta é uma verdade de fato. É uma verdade contin
gente, pois o inverso é totalmente viável. Além disso, no presente mundo 
da realidade nós nunca encontramos uma necessidade tão descoberta quan
to aquela subtendida pelas verdades da razão. Verdades da razão pertencem 
ao campo da Lógica, enquanto que, verdades de fato pertencem ao campo 
da realidade. Portanto, a presente ordem do mundo não é uma ordem necessá
ria. A razão para a existência do mundo -  e deste mundo em particular -  
não é uma razão necessária. Deus poderia ter feito outro mundo tão 
logicamente quanto este, ou nenhum mundo em absoluto. Mas há uma ra
zão suficiente para a existência do mundo, a saber, que Deus desejou criar o 
melhor de todos os mundos possíveis, e este é ele. Em conseqüência, o 
relacionamento entre Deus e o mundo, enquanto racional, não é necessário -  
e assim o Panteísmo de Spinoza é rejeitado.

Leipzig, então, se volta para o familiar problema cartesiano da comuni
cação das substâncias. Ele o resolve por meio do duplo artifício de negar 
que haja dois diferentes tipos de substâncias, e também que haja qualquer 
comunicação entre o corpo e a alma. Não há dois tipos de substâncias, por
que tudo que existe é espiritual. A matéria não é mais do que um conglome
rado de substâncias individuais, cada uma das quais é espiritual. Cada 
uma destas substâncias, que Leibniz chama de mônadas, é completa e 
auto-contida. Como Leibniz diz, mônadas não tem janelas; elas não se 
comunicam com outras mônadas. Mas cada uma delas contém uma repre
sentação, a partir de sua própria perspectiva, de todo universo -  isto é, de 
todas as outras mônadas. Deus é uma mônada, embora diferente de outras 
mônadas, primeiro, porque Deus é o único cuja existência é uma verdade 
necessária -  e aqui Leibniz oferece sua própria versão do argumento 
ontológico -  e, segundo, porque Deus tem uma perspectiva universal de 
todo 0 universo.

Se estas mônadas “não têm janelas”, e, portanto, não podem se comuni
car umas com as outras ou serem influenciadas pelo exterior, segue-se que 
o que nós geralmente chamamos “comunicação das substâncias” é, na rea
lidade, uma harmonia pré-estabelecida.



Nós temos agora que inquirir como a alma é consciente dos movi
mentos de seu corpo, desde que não podemos ver nenhuma forma de 
explicar por quais canais a atividade de uma massa extensiva pode 
passar para um ser indivisível. Os cartesianos comuns declaram que 
nenhuma explicação dessa união pode ser dada.... De minha parte, eu 
a explico de uma forma natural. A partir da noção da substância ou do 
ser concreto em geral, que declara que seu presente estado é sempre 
uma conseqüência natural do seu estado anterior, segue-se que a natu
reza de cada substância individual, e conseqüentemente de cada alma, 
é expressar o universo. Cada uma foi, desde a primeira criada, tal que, 
em virtude das leis de sua própria natureza, deve estar em harmonia 
com o que ocorre nos corpos, e especialmente em seu próprio corpo.
Não devemos, então, nos surpreender ao descobrir que ela tem o po
der de representar a si mesma, a por ela marca deixada, quando isto 
acontece no seu corpo.'’

Em outra passagem, Leibinz argumenta que a alma e o corpo devem ser 
vistos como dois relógios, ambos constantemente mantendo a mesma hora. 
A teoria da comunicação direta das substâncias seria como imaginar que os 
dois relógios devem estar conectados um ao outro para serem capazes de 
manter a mesma hora. A teoria da causação ocasional por Deus seria como 
dizer que o relojoeiro tem que mexer continuamente com os relógios. A 
teoria da harmonia pré-estabelecida simplesmente afirma que Deus é como 
um relojoeiro perfeito, cuja criação é tal que cada parte mantém perfeita 
sintonia com a outra, muito embora não exista uma conexão real entre eles.”' 
Assim, “de acordo com este sistema os corpos agem como se (supondo o 
impossível) não houvesse almas, e as almas agem como se não houvesse 
corpos, e ambos agissem como se um influenciasse o outro”.*'

Devido a esta teoria das mônadas, em que a alma humana não tem jane
las através das quais ela possa aprender com o mundo exterior, segue-se 
que, para Leibniz, todas as idéias são inatas. Isto inclui não apenas as “ver
dades da razão” -  com o que Descartes e toda a tradição cartesiana concor
dariam que são de fato inatas -  mas também as “verdades do fato”. A mente 
não aprende nada por meio da experiência, pois ela não pode ter nenhuma
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experiência de qualquer coisa fora dela mesma. Ao contrário, o que parece 
ser uma percepção do mundo exterior não é mais do que um desdobramen
to da própria natureza da mente, algo criado por Deus. A partir desta pers
pectiva, Leibniz -  que não se considerava um cartesiano -  foi o clímax do 
curso iniciado por Descartes, que procurou descobrir o verdadeiro conheci
mento nas idéias inatas que podem ser encontradas na mente, ao contrário, 
em um mundo de experiência sensorial.

Num sentido, a filosofia de Leipzig é a conclusão natural da metodolo
gia proposta por Descartes. Descartes demonstrou, por meio da dúvida, a 
existência de toda a realidade, para então, provar que ele não poderia negar 
a realidade do seu próprio ser pensante. A mais típica característica da tra
dição do Idealismo filosófico que ele fundou é que a mente e suas idéias se 
tornam a realidade primária. Descartes, então, prosseguiu para mostrar, 
baseado na idéia de Deus na nossa mente, que o mundo sensorial e o corpo, 
de fato, existem. Mas aqueles que seguiram sua inspiração sempre tiveram 
dificuldades para explicar como as duas realidades -  a mente e o corpo -  se 
comunicam entre si. Malebranche propôs sua teoria de Deus como a causa 
ocasional de todo movimento. Spinoza sugeriu que, de fato, a mente e o 
corpo não são mais do que dois atributos de um único ser totalmente abran
gente. Agora, Leibniz corta o nó górdio, simplesmente dizendo que não 
existe tal comunicação. Mônadas não têm janelas. O que nos aparenta ser 
uma impressão do mundo exterior em nossas mentes não é mais do que o 
desdobramento do que já existia em nós. Portanto, rigorosamente falando, 
não existe conhecimento, pois conhecimento implica uma conexão entre o 
conhecimento e o conhecedor. Tal foi o impasse no qual a tradição do Idealis
mo se achou com Leibniz, e da qual não sairia até encontrar novas direções na 
obra de Kant e seus sucessores. Mas antes que nos voltemos para esses últi
mos filósofos, devemos pausar para considerar a obra dos empíricistas, que 
tentaram oferecer uma alternativa para o Idealismo -  e que, com Hume, se 
acharam num impasse similar ao que o Idealismo se encontrou com Leipzig.

A tradição empirista britânica

No começo deste capítulo, nós salientamos que um dos fatores que deu 
origem ao Racionalismo foi o excesso de descobertas que estavam ocorren
do durante a Idade Moderna. Estas descobertas mostraram que, de várias 
maneiras, as estruturas da realidade correspondem às estruturas da mente e.



assim, serviram de inspiração para o método cartesiano, que tentou basear 
o conhecimento do mundo no conhecimento da mente. Mas estas descober
tas também mostraram que uma observação cuidadosa do fenômeno natu
ral serve para corrigir muitas concepções erradas, caso contrário aceitas 
pela mente como verdades. Este foi o impulso do trabalho de Francis Bacon, 
que nós já discutimos. Também já mostramos como Tomas Hobbes tentou 
construir um sistema racionalista baseado na percepção sensorial. Tanto 
Bacon quanto Hobbes exemplificam os estágios iniciais desse Empirismo 
que se tornaria posteriormente a alternativa britânica para o Idealismo Con
tinental. Este Empirismo exerceria uma grande influência sobre a teologia 
britânica, que tentaria repetidamente construir um sistema racional basea
do no entendimento empirista da razão. Posteriormente, como veremos, ele 
também exerceu uma influência muito importante na teologia continental -  
embora esta fosse principalmente uma influência indireta por meio de Kant 
e sua tentativa de prover uma alternativa para o beco sem saída em que o 
Empirismo se encontrou com David Hume.

Embora o Empirismo Britânico tivesse Bacon e Hobbes como seus pre
cursores, João Locke (1632-1704)'^ é geralmente considerado como tendo 
dado a esse sistema sua expressão mais convincente. Isto ele o fez em 1690, 
em sua obra Ensaio a respeito do Entendimento Humano. Aqui, ele decla
rou que, independente das percepções, a mente é como uma tabula rasa, 
pois não há idéias inatas. A noção de idéias inatas, esposada por Descartes 
e seus seguidores, haviam recentemente achado uma expressão nova e vi
gorosa na obra dos platonistas de Cambridge. Ralph Cudworth (1617-1688), 
por exemplo, publicara, em 1678, a obra O Verdadeiro Sistema Intelectual 
do U n iv e rso ,em que ele tentou mostrar que a idéia de Deus, os princípios 
morais básicos e as noções de liberdade e responsabilidade são todos ina
tos, e que o Cristianismo é, portanto, a religião mais racional. Locke cria na 
razoabilidade do Cristianismo; mas ele tinha um ponto de vista diferente da 
própria razão, e cria que a própria noção da razão e sua função deveriam ser 
esclarecidas antes de tentar mostrar esta razoabilidade. Tentativas para se
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encontrarem sistemas sobre para as assim cliamadas idéias inatas estão pre
destinadas ao fracasso, pois eles aceitam princípios não provados como 
necessariamente válidos. Pelo contrário, deve-se começar rejeitando todas 
as noções preconcebidas e não provadas -  o que idéias inatas realmente 
são -  e reconhecer que todo conhecimento vem da experiência. Isto não 
significa, entretanto, que todo conhecimento provenha de informação ex
terna fornecida pelos sentidos, pois também há uma experiência interior 
de nós mesmos e do funcionamento das nossas próprias mentes.

Suponhamos, então, que a mente seja, como dizemos, um papel em 
branco, vazio de todos os caracteres, sem quaisquer idéias; como ela é 
provida?... A isto eu respondo em uma palavra, a partir da experiên
cia: em que todo nosso conhecimento é baseado e dela se deriva, em 
última análise. Nossa observação empregada sobre objetos externos 
sensíveis ou sobre as operações internas das nossas mentes, percebi
das e refletidas por nós mesmos, é aquela que supre nossos entendi
mentos com todos os materiais do pensamento. Estes dois são as fon
tes de conhecimento, de onde todas as idéias que nós temos, ou pode
mos ter, naturalmente se originam.

Isto não significa dizer que Locke foi um cético em matérias religiosas. 
Pelo contrário, ele cria que, mesmo enquanto tratando com as idéias inatas 
e primeiros princípios, ele ainda podia sustentar as doutrinas essenciais do 
Cristianismo tradicional. Além disso, livrar a Teologia das idéias inatas e 
mostrar que todo conhecimento deve ser fundamentado na experiência aju
daria a restaurar o Cristianismo à sua simplicidade racional original e abo
lir as especulações intermináveis e fúteis de toda sorte de Escolasticismo 
teológico. Portanto, ele tentou mostrar que a doutrina da existência de Deus, 
por exemplo, não sofreria com sua negação das idéias inatas. Naturalmen
te, seu argumento para a existência de Deus tomou a forma do argumento 
cosmológico tradicional -  isto é, ele começou com coisas percebidas e re
trocedeu à sua causa original. Além disso, Locke não negou a revelação 
como uma fonte de conhecimento. O que ele quis dizer com “experiência” 
não era somente a experiência sensorial ordinária. A revelação também é 
uma realidade empírica, não no sentido em que ela possa ser controlada e

'‘̂ Ensaio, 2 , 1.2 .



examinada em um laboratório -  o que de modo algum é o que Locke quis 
dizer com “empírico “ -  mas no sentido que ela também vem à humanidade 
como uma experiência.

A partir desta perspectiva, o Cristianismo -  uma vez despojado de toda 
sua bagagem escolástica -- pode ser demonstrado como sendo a forma mais 
racional de religião. O Cristianismo consiste, essencialmente, na fé em Deus 
e em Cristo como o Messias, que foi enviado para revelar Deus e sua vonta
de para nós. Esta missão divina de Cristo foi atestada por seus muitos mila
gres -  e Locke não negou os milagres, embora ele mostrasse claramente 
que a percepção de um milagre como uma ocasião reveladora requer certas 
condições do observador.

A tentativa de Locke de simplificar o Cristianismo, conquanto, ao mes
mo tempo, retendo o que ele pensou ser essencial ao mesmo, teve um 
propósito muito prático. Ele viu sua nação dividida por controvérsias teo
lógicas, tratando com o que lhe pareceu questões insignificantes e fre
qüentemente inescrutáveis. Portanto, mostrar a futilidade da investigação 
teológica além de certos limites, e definir a essência do Cristianismo, 
pareceu-lhe uma tarefa muito importante no processo de reconciliar a nação 
e os cristãos nela. Isto pode ser visto mais claramente na sua obra Cartas 
a Respeito da Tolerância, onde ele advogou liberdade religiosa para to
dos, exceto para os católicos e ateístas -  a quem ele considerava subversi
vos para o Estado.

O Empirismo que Hobbes e Locke advogaram na Filosofia encontrou 
expressão teológica no Deísmo.'^ Neste contexto, o termo não significa, 
como veio a significar mais tarde, o ponto de vista que, conquanto Deus 
exista, este Deus não está preocupado com as presentes questões humanas. 
Isto significa, ao contrário, a tentativa de reduzir a religião aos seus ele
mentos mais razoáveis, mais universalmente sustentados e mais básicos. 
Neste sentido, o principal precursor do Deísmo foi Lord Herbert de Cherbury 
(1538-1648), que rejeitou a noção de revelação especial e tentou mostrar 
que todas as religiões têm cinco pontos em comum: a existência de Deus, a 
obrigação de adorar o Divino, o caráter moral desta adoração, a necessida
de de se arrepender dos pecados e uma vida após a morte de recompensa e
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punição. Estas foram as doutrinas básicas do Deísmo inglês do século 18, 
cuja mão foi fortalecida pela crítica da teologia dogmática por Locke, bem 
como por sua insistência na razoabilidade do Cristianismo.

Os deístas, entretanto, foram muito além de tentar mostrar a razoabilidade 
do Cristianismo. Seu tema foi a razoabilidade da religião natural, à qual 
toda religião deve se conformar. Na medida em que o Cristianismo concor
da com a religião natural, ele é verdade e razoável; mas quando ele tenta 
acrescentar um elemento de revelação especial ou positiva, ele cai na su
perstição. Tal foi 0 ponto de vista expresso por João Toland (1670-1722) 
em seu livro Cristianismo não Misterioso, onde ele tentou mostrar que tudo 
o que é valioso no Cristianismo pode ser entendido pela mente humana, 
que a revelação não é necessária, e que todos os elementos do mistério 
encontrados no Cristianismo tradicional são emprestados do Paganismo ou 
invenções do clero. Semelhantemente, Mateus Tindal (1655-1733) escre
veu um livro. Cristianismo tão Antigo quanto a Criação, no qual ele alegou 
que o propósito do evangelho não foi trazer uma redenção objetiva -  nem 
mesmo dar uma nova revelação -  mas simplesmente mostrar que há uma 
lei natural universal que é a base e o conteiido de toda religião e, por conse
guinte, livrar a humanidade da superstição.

A religião supostamente universal dos deístas era, de fato, uma seleção 
daquelas doutrinas tradicionais cristãs que eles acharam mais apropriadas, 
e que ele criam podiam ser sustentadas pelo uso apropriado da razão. Assim, 
por exemplo, eles freqüentemente provaram a existência de Deus pelo prin
cípio da causalidade -  algo que os teólogos tradicionais vinham fazendo 
por muito tempo -  e o Deus cuja existência eles provaram deste modo apre
sentou-se como muito similar ao Deus da ortodoxia cristã. Semelhante
mente, eles criam que podiam demonstrar ser a alma imortal e que eles 
podiam provar a retribuição após a morte para o pecado e a virtude. Sua 
Ética deveu muito ao Estoicismo, em que a noção da lei natural já desem
penhara um papel muito importante; e as injunções éticas do Novo Testa
mento foram, portanto, interpretadas em termos da teoria estóica da lei na
tural -  para a qual, de qualquer modo, havia amplo precedente dentro da 
tradição cristã,

Embora tenha sido na Grã-Bretanha que o Deísmo encontrou seu campo 
mais fértil, ele logo se espalhou para outras partes do mundo. Ele teve uma 
influência formativa nos primeiros dias dos Estados Unidos por meio de 
figuras como Benjamin Franklin, Tomas Jefferson e Tomas Paine -  que



declarou “Eu creio em um Deus e nada mais”.'^ Na França, o Deísmo to
mou um caráter especial na pessoa de Voltaire, que ridicularizou os deístas 
ingleses por reivindicarem saber mais do que é humanamente possível.

O Deísmo atraiu numerosos ataques daqueles que o viram como uma 
ameaça à fé cristã. A maioria destes ataques não tratou dos argumentos e 
objeções dos deístas, mas simplesmente recorreu à revelação bíblica como 
uma forma de refutá-los. Foi Joseph Butler (1692-1752) que, em sua obra 
Analogia da Religião, ofereceu a resposta mais convincente do ponto de 
vista da ortodoxia. Na primeira parte do seu trabalho, Butler tratou da 
religião natural. Aqui, ele concordou com os deístas e até repetiu seus argu
mentos para a existência de Deus, a imortalidade da alma, recompensa e 
punição após a morte, etc. Foi na segunda parte, que tratou da religião reve
lada, que Butler tentou mostrar que os deístas erraram ao rejeitar os dados 
da revelação. Aqui, ele não tentou provar que o conteúdo da revelação é 
essencialmente racional. Ao contrário, ele admitiu que há dificuldades na 
noção de uma revelação especial. Mas ele, então acrescentou que também há 
dificuldades na perspectiva de que o universo seja um sistema coerente e 
ordenado. Em ambos os casos, é necessário deixar-se guiar pelas probabili
dades. Toda vida é guiada por este tipo de probabilidade e, do mesmo modo. 
nossa confiança na revelação deve seguir o mesmo caminho. Tendo, então, 
reinstituído a revelação, Butler prosseguiu mostrando que havia vários ele
mentos no Cristianismo que os deístas rejeitaram ou ignoraram, mas que 
eram fundamentais para a verdadeira religião. O livro de Butler logo se 
tornou popular como um instrumento para refutar os deístas. Tais tentativas 
de refutar o Deísmo tomaram a forma de um “supranaturalismo racional”, 
em que se esperava provar por meio do argumento racional que os deístas 
estavam errados, e que a razão nos força a postular o sobrenatural e, parti* 
cularmente, as doutrinas da criação e revelação, e os milagres do Novo 
Testamento. O principal entre os expoentes desta posição foi William Paley 
(1743-1805), que popularizou o argumento que a complexidade da criação 
aponta para um Criador, exatamente como um relógio requer que exista um
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relojoeiro.’* Embora tais argumentos logo se tornassem populares, e fos
sem bem usados no século 19 e mesmo no século 20, eles logo foram colo
cados de lado por intelectuais que perceberam a totalidade do impacto do 
trabalho de Kant.

O golpe mais severo ao Deísmo, entretanto, não veio dos teólogos que se 
opuseram a ele, mas do filósofo David Hume (1 7 1 1 -1 7 7 6 ).Tomando o 
Empirismo de Locke como seu ponto de partida, Hume o levou até as lílti- 
mas conseqüências, e assim mostrou as imperfeições do próprio Empirismo. 
Na sua obra Investigação acerca do Entendimento Humano, Hume concor
dou com a tradição empirista na noção de que nada pode ser conhecido que 
não tenha sido previamente experimentado. A mente é uma tábula rasa na 
qual não há idéias inatas. Mas isto, então, significa que nós não conhece
mos realmente diversas coisas cuja existência nós assumimos como certa. 
Em particular, nós nem sabemos a causalidade nem a substância. Nós nun
ca experimentamos um evento causando outro. O que experimentamos é 
que, no passado, um certo evento tem sempre sido seguido por outro evento 
Nós, então, falamos para nós mesmos que, como o evento A é a causa do 
evento B, outro evento similar a A resultará em algo similar a B. Aqui, nós 
erramos em dois aspectos. Primeiro, nós realmente não vimos o evento A 
causar o evento B. Tudo o que experimentamos é uma coincidência de dois 
eventos e nunca uma conexão. Segundo, nós pressupomos a continuação 
futura de uma seqüência -  e isso é, obviamente, algo que nós ainda não 
experimentamos. Causalidade, portanto, pode ser uma categoria títil na vida 
diária -  de fato, nós não poderíamos organizar nossas vidas sem as assumir
mos como certa -  mas não é nem uma realidade empírica nem uma certeza 
racional. Semelhantemente, a substância é algo que nós nunca experimenta
mos, mas que, entretanto, assumimos como certa. Tudo que nós percebemos 
é uma série de impressões -  tamanho, cor, cheiro, etc. -  e nós, então, atribu
ímos tudo isso a uma “coisa” ou substância que nós nunca experimenta
mos. Eu posso muito bem perceber qualidades tais como tamanho, cor, etc. 
Eu posso também perceber que existe uma coincidência de tempo e espaço
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entre elas; e então eu postulo a substância X, da qual eu digo que ela cheira 
assim, tem tal tamanho, etc. Mais uma vez, pode ser absolutamente neces
sário na nossa vida diária postular a existência de tais substâncias. Mas não 
deixemos ninguém alegar o conhecimento de uma substância, pois o co
nhecimento vem da experiência, e ninguém nunca experimentou nem po
derá experimentar a substância. Além disso, isto é verdade não somente das 
substâncias supostamente relacionadas com percepções exteriores, mas tam
bém da mente. Nós nunca percebemos nossas próprias mentes. O que nós 
percebemos são diversas operações que nós atribuímos a uma suposta subs
tância chamada “mente”.

A importância de Hume é dupla, pois ele mostrou simultaneamente as 
dificuldades inerentes ao Deísmo e a impossibilidade de uma Epistemolo
gia puramente empírica.

Hume dobrou os sinos para o Deísmo, salientando que os argumentos 
pelos quais este tentara provar a razoabilidade da religião natural não eram 
tão racionais quanto eles pareceram originariam ente. O argumento 
cosmológico para a existência de Deus, por exemplo, foi baseado na noção 
da causalidade, que Hume agora mostrou ser pouco mais do que uma ficção 
conveniente. E os argumentos para a imortalidade da alma, baseados como 
foram na noção da alma como uma substância imaterial, perdeu grande 
parte do seu poder quando a própria noção da substância foi questionada.

Quanto ao Empirismo, Hume desempenhou em relação a ele um papel 
similar ao de Leibniz com respeito aos primeiros estágios do Idealismo: ele o 
levou a um impasse. Se é verdade que nós não podemos experimentar nem a 
substância nem a causalidade, e que o pensamento é impossível sem tais ca
tegorias, é óbvio que uma epistemologia estritamente empírica é inadequada 
como uma explicação da cognição humana. A tarefa de Hderar a Filosofia 
para fora das dificuldades nas quais se encontrava com o Empirismo de Hume, 
bem como com o Idealismo de Leibniz, seria deixada para Immanuel Kant.

Kant e sua importância para a Teologia Moderna

Immanuel Kant (1724-1804)-° viveu toda sua vida na Prússia Oriental, a 
maior parte na cidade de Königsberg. O provincianismo de sua vida torna o
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escopo universal de seu trabalho espantoso. Ele retirou de fontes bastante 
diferentes por toda a Europa, incluindo as filosofias de Hume e Leibniz, a 
física de Newton e a religiosidade dos pietistas. Ele, então, reuniu isto em 
uma epistemologia e crítica da filosofia anterior que, por seu turno, muda
ria os padrões do pensamento das gerações seguintes em uma variedade de 
contextos igualmente vasta.

Como muitos dos seus contemporâneos, Kant foi inicialmente influencia
do pelo Racionalismo de Descartes e Leibniz. Mas, como diria posterior
mente, ele estava consciente de sua “inatividade dogmática” por Hume.“' 
Ele não podia aceitar o Ceticismo que fora a conclusão de Hume. Por outro 
lado, ele concordou com Hume que a experiência não pode jamais conhe
cer a causalidade e a substância. Além disso, ele logo descobriu que estes 
dois não eram os únicos elementos do conhecimento que não poderiam ser 
julgados por meio da experiência. Ele, então, prosseguiu listando estes ele
mentos e procurando uma explicação para eles. Os resultados desta pesqui
sa ele registrou na sua monumental obra Crítica da Razão Pura (1781)-^ e 
em Prolegômena para Qualquer Metafísica Futura (1783).

Kant aceitou a reivindicação empirista de que todos os dados do conhe
cimento são derivados da experiência. Ele também viu, à semelhança de 
Hume, que ninguém pode jamais experimentar o próprio ser de um objeto -  
que ele chamou de “noumenon”, em contrapartida ao “phenomena”. Tudo 
que nos é dado pela percepção sensorial é uma série de fenômenos. Estes, 
entretanto, não nos vêm de modo organizado, pois reivindicar tal ordem 
no universo implicaria, uma vez mais, em cair vítima das objeções que 
Hume levantara. Como, então, pode-se explicar a transição dos dados ca
óticos dos sentidos para a idéia ordenada e importante que nós chamamos 
de conhecimento?
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Tal explicação não pode ser achada nas idéias inatas que o Cartesianismo 
e outras formas de Idealismo advogaram. Tampouco ela pode ser achada na 
noção empirista da mente como uma tábula rasa. A importância da filosofia 
de Kant reside precisamente em ter prestado atenção aos pontos válidos 
levantados por ambos os lados, e então ter oferecido sua própria solução 
única. Esta solução consistiu em afirmar que, conquanto todos os dados do 
conhecimento tenham uma origem empírica, há estruturas na própria men
te que ela deve necessariamente enpregar ao receber e organizar tais dados. 
A mente pode conhecer os fenômenos somente colocando-os nas estruturas 
básicas de tempo e espaço. Tempo e espaço não são achados “no exterior”, 
como objetos do conhecimento. Eles estão, ao contrário, dentro de nós, como 
padrões inatos em que os dados caóticos dos sentidos são organizados. Se há 
fenômenos que não se adequam a estes padrões, a mente jamais pode conhecê- 
los pois eles caem fora do espectro da cognição e experiência humanas -  
como o apito agudo para cachorros que o ouvido humano não pode ouvir. 
Além do mais, além de tempo e espaço, há outras estruturas de cognição, que 
Kant chama de “categorias”. As categorias são doze, divididas em quatro 
grupos: de quantidade (unidade, pluralidade e totalidade), de qualidade (rea
lidade, negação e Hmitação), de relação (substância, causa e comunidade), de 
modalidade (possibilidade, existência e necessidade). Estas são estruturas 
básicas presentes em cada mente humana. Elas são universais e inalteráveis.

O que a percepção sensorial oferece para a mente não deve ser chamado 
de “experiência”. Os sentidos não provém mais do que uma mistura amorfa 
de percepções sem relacionamento entre elas. “Experiência consiste na co
nexão sintética dos fenômenos (percepções) na consciência, na medida em 
que esta conexão é necessária.”-̂  Experiência é o resultado do processo 
pelo qual a mente organiza os dados da percepção. Tivesse Kant vivido dois 
séculos mais tarde, talvez ele tivesse usado a ilustração de um computador, 
no qual certas estruturas estão programadas. Este computador é capaz de 
receber, organizar e empregar vários tipos de dados fornecidos a ele, mas 
somente na medida em que tais dados são compatíveis com seu programa. 
Há, portanto, limitações muito importantes da mente humana -  limitações 
ocasionadas por sua própria estrutura. Mas também há um sentido em que a 
mente, como Kant a entende, recebe um papel muito mais positivo e criati
vo do que os empiristas se dispuseram a lhe conceder.

’ Prolegomena to Any Future Metaphysics, p.52.



A filosofia de Kant teve enormes implicações para o desenvolvimento 
futuro da Teologia bem como da Filosofia. No campo da Filosofia, sua obra 
foi comparada com a revolução de Copémico na Astronomia. A importância 
teológica de sua filosofia ultrapassou em muito o que ele próprio antevira -  
para essa importância nós teremos oportunidade de retornar. Primeiro, en
tretanto, devemos observar o que ele realmente escreveu no campo da Teo
logia, pois neste aspecto, sua obra, mais do que o começo de uma nova era, 
é a culminação do Racionalismo do século 18. Porque ele abordou seus 
experimentos teológicos com a mesma integralidade sistemática com a qual 
ele abordou a questão da Epistemologia, seu pensamento teológico merece 
alguma atenção aqui, como uma expressão convincente do Racionalismo 
teológico.

Numa maneira tipicamente racionalista, Kant vê a religião como tendo 
a tínica função de assistir a vida moral. Isto não significa que a religião 
seja a fonte de nosso conhecimento da responsabilidade moral. Reivindi
car tal função para a religião implicaria que aqueles que não são religio
sos podem ser desculpados se a sua vida moral deixa algo a desejar. O 
princípio básico da moralidade, que Kant chama de “o imperativo categó
rico”, é universalmente conhecido. Ele simplesmente nos diz que o prin
cípio de nossas ações deve ser tal que deveríamos desejar ver aqueles 
princípios equiparados a regras universais para toda a humanidade. Ra
zão, e não religião é a fonte de nosso conhecimento imperativo. A função 
da verdadeira religião é ajudar no cumprimento desta obrigação. O que 
quer que na religião fique aquém disto, ou não almeje isto, é mera supers
tição. Além do mais, a verdadeira religião é universal e natural. Ela não é 
baseada numa revelação particular ou histórica, mas, ao contrário, na pró
pria natureza da vida humana.

Num sentido, esta verdadeira religião é racional. Mas isto não signifi
ca que suas doutrinas possam demonstradas pela razão. No que diz res
peito a assuntos religiosos, tais como a existência de Deus, a imortalidade 
da alma e a liberdade do ser, a razão pura não pode alcançar mais do que 
antinomias -  ou seja, situações em que tanto a afirmação quanto a negação 
parecem igualmente racionais. A razão para isto é que estes são assuntos 
sobre os quais não há dados empíricos e, portanto, não pode haver conhe
cimento no sentido estrito. E ainda, há razões válidas para afirmar a exis
tência de Deus, a imortalidade da alma e a liberdade do ser. A base para 
tais afirmações deve ser achada além dos limites da razão pura, no que 
Kant chama de “razão prática”. Em sua obra Crítica da Razão Prática



(1788), Kant argumentou que há certas doutrinas que devem ser conside
radas como verdadeiras, porque elas são o fundamento da vida moral. 
Portanto, é praticamente racional afirmar a existência de Deus como o 
juiz de ações morais, a vida pós-morte da alma como a ocasião para a 
retribuição e a liberdade do ser como um agente responsável. Estas dou
trinas constituem o cerne da religião verdadeira e natural, da qual o Cris
tianismo é uma expressão. Embora o Cristianismo seja uma expressão de 
uma religião natural, ele também é uma religião particular e histórica. Ele 
tem certas características que nenhuma outra religião possui. Jesus de 
Nazaré não fundou uma religião. A verdadeira religião, sendo natural e 
universal, não pode ser fundada por qualquer pessoa. Jesus simplesmente 
ensinou esta verdadeira religião. Ele fundou, entretanto, uma igreja. Cris
tianismo é a verdadeira religião combinada com elementos histórico- 
eclesiásticos que foram propostos unicamente para impulsionar o cum
primento da vocação ética universal. Estes elementos eclesiásticos in
cluem “meios de graça” como a oração individual, a freqüência à igreja, 
batismo e comunhão. Oração individual apropriada nos ajuda a consi
derar nosso dever e fortalece nossa resolução para executá-lo. Ida à igreja 
nos insere no contexto de uma comunhão devotada a verdadeira reli
gião, e também dá testemunho público da necessidade de um compro
misso moral sério. Batismo é o ato iniciatório pelo qual nos juntamos à 
comunidade. E comunhão mantém e fortalece os vínculos da comunida
de dentro da igreja. Todos estes, quando propriamente usados, são mui
to úteis para a vida moral; mas jamais se deve lhes permitir se tornarem 
fins em si mesmos.

A extensão em que o interesse moral de Kant determina seu entendi
mento da religião pode ser vista na maneira em que ele trata do assunto da 
graça. Ele tem um conceito de graça, que ele crê ser necessária, pois de 
outro modo aqueles que pecaram chegariam à conclusão que qualquer 
tentativa de corrigir suas vidas seria sem sentido. Graça, assim, assegura 
ao crente que todas as más ações feitas antes da decisão de seguir a vida 
moral podem ser consideradas como perdoadas. Também, mesmo após 
essa decisão, nenhuma vida é perfeita e, portanto, a graça tem um papel 
aqui nos assegurando que, se fazemos o melhor possível. Deus proverá 
nossas deficiências, e nossa recompensa não será perdida. Este entendi
mento moralista da graça, tão similar àquele contra o qual Lutero estava 
protestando, resulta na afirmação que “deve ser inculcado diligente e re
petidamente que a verdadeira religião não deve consistir no conhecer ou



considerar o que Deus faz ou fez para nossa salvação, mas no que nós 
devemos fazer para nos tornarmos dignos dela” .-'̂

O impacto da obra de Kant sobre o desenvolvimento posterior da Filoso
fia e Teologia foi enorme. Até no campo da Física Teórica, Albert Einstein 
pagou tributo à influência de Kant sobre o seu pensamento.-^

A primeira coisa a ser dita sobre a importância de Kant para a Teologia é 
que sua obra significou o fim do Racionalismo raso e simples que fora tão 
dominante durante as gerações precedentes. Ao reivindicar que a mente 
não pode penetrar alem dos fenômenos, atingindo o noumenon, ele colocou 
em questão toda a linguagem sobre substância, Deus, a alma, liberdade, etc. 
Além do mais, em questões tais como a existência de Deus, a imortalidade 
da alma e a liberdade moral, ele mostrou que a mente pode atingir dois 
conjuntos de conclusões contraditórias, e que a razão para isto é que, em 
tais casos, a mente está tentando abraçar questões que se encontram além 
do seu alcance. Todos os argumentos tradicionais tentando provar a exis
tência de Deus pareceram ter perdido seu valor. Portanto, aquele Deísmo 
que encontramos florescendo na Inglaterra do século 18 foi demonstrado 
ser racionalmente tão questionável quanto qualquer apelo à verdade iwt-la 
da. Isto, em contra partida, significou que diversas opções estavam abertas 
para pensadores posteriores sobre tais matérias.

A primeira e mais óbvia opção foi tentar basear a religião em alguma 
outra faculdade da mente que não a razão pura. O próprio Kant em sua 
Crítica da Razão Prática e em Religião dentro dos Limites da Razão Ape
nas seguiu esta direção. Para ele, o próprio campo da religião não era o 
puramente racional, mas o ético. Seres humanos são, por natureza, seres 
morais e essa moralidade argumenta em favor da existência de Deus, da 
imortalidade da alma e da liberdade do ser. O que Kant fez, portanto, é 
simplesmente tentar salvar algo da tradição racionalista na religião, e fazê- 
lo apelando não para a razão pura, mas para a razão prática ou moral. No 
século 19, alguns -  notavelmente Ritschl e sua escola -  seguiriam esta dire
ção, tentando basear a religião nos valores morais. Outros, conquanto rejei-

Religion within the Limits o f  Reason Alone, 3.2. Tradução ein inglês por T. M. Greene e H. H. 
Hudson (Nova York: Harper, 1960), p .l23. Cf. R. M. Green, Religious Reason: The Rational and 
Moral Basis o f Religious Belief (Nova York: Oxford University Press, 1978).

“Remarks concerning the Essays Brought Together in This Co-operative Volume”, em P. A. Schilpp, 
ovg., Albert Einstein: Philosopher-Scientist (Evanston, 111.: The Library of Living Philosophers, 1949), 
p.674.



tando a tentativa de basear a religião na Ética, ainda tentariam achar algum 
campo na mente humana diferente tanto da razão especulativa quanto da 
razão moral. Neste sentido, Schleiermacher pode ser visto como uma res
posta a Kant.

A segunda opção foi retornar ã revelação. Se a razão pura é incapaz de 
lidar com as questões religiosas mais importantes, ela não pode mais apon
tar seu dedo para aqueles que afirmam sua crença na revelação divina. A 
razão não pode mais ser o juiz supremo. Em última análise, é uma questão 
de uma decisão da vontade. Se alguém opta por crença na revelação, a ra
zão não pode mais declarar que tal crença é insustentável. Se, por outro 
lado, alguém opta por descrença, não há nada que a razão possa fazer para 
provar a validade da revelação. Esta foi a opção seguida por S0ren 
Kierkegaard, no século 19, e por Karl Bart, no século 20. E ainda, depois de 
Kant, isto não poderia mais ser um retorno simplista para formulações teo
lógicas anteriores. Se, como Kant mostrara, a mente desempenha um papel 
ativo no conhecimento de tal modo que ela efetivamente molda e determi
na o que nós podemos conhecer, segue-se que ela também desempenha um 
papel naquele tipo de cognição que está conectado com a revelação. Por
tanto, a natureza da revelação não é mais determinada apenas por Deus. 
Nós, os recipientes, também somos modeladores da revelação, não no senti
do que nós a criamos, mas no sentido que a revelação sempre será Deus falan
do em termos humanos. A própria divindade -  como qualquer noumenon não 
pode ser conhecida. Deus pode ser conhecido somente na revelação. É obvio 
que há uma grande afinidade entre isto e a teologia da cruz de Lutero -  e. 
portanto, não deveríamos nos surpreender que tenha havido um reavivamen
to de estudos sobre Lutero durante os últimos cem anos.“*̂

A terceira opção foi concordar com Kant que a mente desempenha um 
papel ativo no conhecimento, mas então estender isto afirmando que a 
racionalidade é a própria natureza das coisas -  e o universo e sua história se 
comportam como uma vasta mente cósmica. Esta foi a rota seguida por 
Hegel e pelo Idealismo Germânico.

Assim, chegamos ao fim de nossa brevíssima pesquisa do contexto filo
sófico sob mudança que será o pano de fundo da Teologia do século 19.

“  É interessante salientar o paralelo entre a crítica de Kant da Filosofia anterior e a crítica dcí 
Nominalistas do Escolasticismo anterior. Considerado esse paralelo, Lutero e Bart podem ser vistes 
como respostas similares a situações similares.



Esta pesquisa precisa ser limitada e ainda, ela deve ser suficiente para mos
trar a origem e importância da grande questão com a qual a Teologia Mo
derna seria forçada lutar. A evolução filosófica que descrevemos colocou 
em questão, em nome da razão, a perspectiva tradicional do Cristianismo 
como divinamente revelado. Ainda, por volta do fim do século 18, essa 
própria razão começou a questionar suas próprias pressuposições. O Racio
nalismo, como a Revolução Francesa, estava devorando seus próprios fi
lhos. Como, então, devemos entender a situação humana, e qual é o lugar 
do Cristianismo em relação a ela? Ultrapassamos o estado religioso da hu
manidade, e, assim, toda religião se tomou obsoleta? Ou há alguma dimensão 
do ser humano que requer a religião, a despeito de todo o nosso progresso e 
nossas dúvidas sobre o dogma e a revelação? Esta foi a questão crucial por 
detrás da Teologia do século 19.



XIII
A TEOLOGIA PROTESTANTE NO 

SÉCULO 19

o  século 19 foi um período de contraste difícil de se caracterizar. Foi um 
tempo em que as circunstâncias políticas, econômicas e culturais parece
ram pronunciar uma condenação à fé cristã -  ao menos em sua forma tradi
cional. As revoluções francesa e americana, que irromperam no século, fo
ram o começo de um processo pelo qual um número sempre crescente de 
estados renunciaria a qualquer obrigação de apoiar a igreja. A Revolução 
Industrial resultou num deslocamento completo dos padrões sociológicos 
anteriores, a tal ponto que havia ampla razão para duvidar que as antigas 
estruturas da igreja continuariam sendo relevantes. Esse desenvolvimento 
industrial baseou-se numa série de descobertas científicas que colocaram 
em questão muito da cosmovisão cristã -  criação em seis dias, os céus aci
ma e o inferno abaixo, etc. A era de abundância que a nova tecnologia 
parecia prometer produziu mudanças drásticas nos alvos da vida humana -  
mudanças que não foram vistas com entusiasmo pela maioria dos líderes 
eclesiásticos. E ainda, o século 19 também foi um período de grande 
despertamento religioso dentro das igrejas protestantes -  as próprias igrejas 
onde as novas condições tiveram o maior impacto. Este foi o grande século 
das missões protestantes, que rodearam o mundo em poucas décadas. Foi o 
tempo em que a consciência cristã levantou-se contra o tráfico de escravos 
e votou por um fim nele. E também foi o período mais ativo e original da 
obra teológica dentro do Protestantismo desde o seculo 16.



Esta obra teológica foi tão vasta e variada que é impossível resumi-la 
aqui. Ela percorreu todo o espectro, desde a tentativa de Feuerbach de mos
trar que toda a doutrina cristã é o resultado da projeção humana, até a tenta
tiva mais obscurantista de suprimir e ridicularizar a teoria da evolução. Além 
do mais, esta atividade teológica foi acompanhada e apoiada por importan
tes desenvolvimentos nas disciplinas auxiliares da Teologia tais como a 
Historiografia, Arqueologia, Filologia, etc. A Teologia não escapou da grande 
explosão de conhecimento que ocorreu durante os séculos 19 e 20.

Em meio a esta complexidade, entretanto, há uns poucos teólogos que 
parecem ser os mais importantes para o desenvolvimento do pensamento 
cristão, e que também exemplificam várias alternativas possíveis de se fa
zer Teologia depois de Kant. Destes, eu escolhi quatro como os mais impor
tantes, e eu devotarei uma sessão deste capítulo a cada um deles: Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834), G. W. F. Hegel (1770-1831), S0ren Kierkegaard 
(1813-1855) e Albrecht Ritschl (1822-1889). Então, eu me voltarei para 
outras questões e movimentos que merecem alguma consideração.

A teologia de Schleiermacher

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher* foi o filho de um capelão refor
mado do exército que se converteu aos moravianos, e que creu que a auto
confiança excessiva do jovem Friedrich deveria ser refreada pelo seu envio 
a uma escola moraviana. Na atmosfera desta escola, Schleiermacher desen
volveu um profundo senso de pecado, e da necessidade e disponibilidade 
da graça. Ele, então, foi para o seminário, onde descobriu que os argumen
tos dos ortodoxos contra o ceticismo rehgioso eram fracos, e perdeu sua fé 
na divindade de Cristo e na expiação pelo seu sangue. Ele foi, em seguida, 
para a Universidade de Halle, onde, sendo ao mesmo tempo profundamente 
influenciado pela filosofia de Kant, começou a desenvolver seu próprio 
entendimento da fé crista. Em 1794, ele foi ordenado como um pastor re-

' Eu não conheço uma introdução melhor do que a obra de M, Redeker, Schleiermacher: Life and 
Thought (Filadélfia: Fortress Press, 1973). Esta inclui uma boa bibliografia. Ver também C. Welch. 
Protestant Thought in the Nineteenth Century (New Haven: Yale University Press, 1972), 1:92-93;
B. A. Gerrish, A Prince o f the Church: Schleiermacher and the Beginnings o f  Modern Theology 
(Filadélfia: Fortress Press, 1981); A. B. Blackwell, Schleiermacher's Early Philosophy o f Life: 
Determinism, Freedom, cmd Phantasy (Chico, Cal.: Scholars Press, 1982); K. Barth, The Theology of 
Schleiermacher (Grand Rapids: Eerdmans, 1982).



formado, e enquanto servindo naquela condição em Berlim, foi influencia
do pelo Movimento Romântico. Em 1799, ele publicou sua obra Acerca da 
Religião, Discursos aos Seus Desprezadores Cultos, onde os esboços gerais 
do seu sistema teológico já aparecem, embora a influência do Romantismo 
sobre seu pensamento seja muito mais forte do que o seria posteriormente. 
Finalmente, em 1821 e 1822, ele publicou A Fé Cristã (e uma edição revi
sada em 1830), em que ele expôs seu pensamento teológico maduro.

Os Discursos de 1799 foram extremamente bem recebidos por toda a 
Europa. O que Schleiermacher tentara fazer neles foi assegurar um lugar 
para a religião, mostrando que o seu campo apropriado não é nem o conhe
cimento nem a moralidade. Aos “desprezadores cultos” da religião, ele diz: 
“De modo a fazer inteiramente claro a vocês qual é o domínio original e 
característico da religião, ela resigna, simultaneamente, todas as reivindi
cações sobre qualquer coisa que pertença à Ciência ou Moralidade. Se algo 
foi emprestado ou concedido, é agora devolvido”.̂  A esfera apropriada da 
religião, então, é o sentimento -  e aqui nós vemos o Schleiermacher mora- 
viano fazendo uso da tradição pietista para apelar aos seus leitores Român
ticos. Religião é o sentimento de unidade com o Todo e o senso de inteireza 
que vem com este sentimento. Ela é uma consciência imediata, e não uma 
série de doutrinas intelectualmente sustentadas ou um sistema de moralidade. 
Portanto, nos Discursos, Schleiermacher tem pouco uso para a Teologia 
como uma disciplina intelectual, para a tradição da igreja ou para princípios 
éticos religiosos.

O próprio sucesso dos Discursos, entretanto, forçou seu autor a dar mais 
consideração aos elementos da fé cristã que ele não incluíra em sua agora 
famosa obra. Na medida em que sua teologia amadureceu, ele chegou a 
uma posição em que, conquanto ainda reivindicando que o sentimento era 
o domínio apropriado para a religião, ele procurou esclarecer o sentido do 
sentimento e seu relacionamento com as outras duas esferas da vida -  conhe
cimento e moralidade. O resultado foi a obra A Fé Cristã que foi provavelmen
te o tratado teológico mais influente do século 19.

Dois novos elementos importantes despontam nas páginas iniciais de A 
Fé Cristã. O primeiro deles é a maior clareza e precisão com que o senti-

- On Religion: Speeches to Its Cultured Despises, trad. J. Oman (Nova York: Harper, 1958), 
p.35.



mento religioso é descrito. O segundo é a importância agora dada à igreja e 
às formulações intelectuais da sua fé.

Nos Discursos, o sentimento religioso fora descrito de modo impreciso. 
Era um sentido de unidade com o Todo. Agora, na obra A Fé Cristã, é 
claramente dito que o sentimento religioso, que ele chama de piedade, é “a 
consciência de ser absolutamente dependente, ou o que é a mesma coisa, de 
estar em relação com Deus”.̂  Esta consciência de dependência absoluta é a 
natureza da piedade em todas as religiões -  mesmo naquelas que não são 
organizadas. Schleiermacher, posteriormente, descreve piedade como uma 
“auto-consciência imediata”,"* pela qual ele quer dizer que não é baseada na 
reflexão intelectual, mas é da categoria do “sentimento” -  Gefiihl. Este não 
é, como o nosso uso diário do termo “sentimento” pareceria transmitir, uma 
emoção transitória. É, ao contrário, nossa consciência constante e profunda 
de um Outro, cuja presença é a fonte e a base de tudo que é -  incluindo nós 
mesmos.

Entretanto, aqui Schleiermacher não está mais primariamente interessa
do na religião em geral. O que ele está tentando fazer é descrever a fé cristã -  
mais particularmente, a fé protestante. No quarto Discurso, ele salientara a 
importância de comunidades específicas para o crescimento e desenvolvi
mento das afeições religiosas. Esta idéia subjaz todo o conjunto da obra Fé 
Cristã, em que Schleiermacher começa a descrever, em termos intelectuais 
precisos, as doutrinas por meio das quais a igreja Protestante expressa sua 
experiência particular de absoluta dependência de Deus. As doutrinas da 
igreja são importantes porque elas ajudam a manter a pureza da experiência 
original que deu origem à comunidade. Para os protestantes, há dois mo
mentos cruciais históricos, e a tarefa da doutrina é expressar sua importân
cia. O primeiro destes é o impacto de Jesus de Nazaré nos seus seguidores 
imediatos. O Novo Testamento é o testemunho direto deste impacto. O se
gundo momento crucial para a igreja Protestante é a Reforma do seculo 16, 
que originou diversas afirmações doutrinárias, expressando a essência dis
tintiva do Protestantismo. Sobre estas bases, é claro que o Antigo Testa
mento não pode ser uma autoridade fundamental para a comunidade cris
tã.^ Também está claro que a primeira fonte para a Teologia Sistemática

 ̂The Christian Faith, trad, da 2“ ed. (Edimburgo: T. & T. Clark, 1928), p .12. 
Ibid., p.5.
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protestante são as afirmações confessionais do Protestantismo, e apenas 
quando estas são inadequadas há necessidade de se voltar para o Novo Tes
tamento.^ Isto mostra uma apreciação pela tradição que não seria encontra
da nem na teologia racionalista nem na pietista.

Schleiermacher define o Cristianismo como “uma fé monoteísta, per
tencente a um tipo teleológico de religião, e é essencialmente distinto de 
outros tipos de fé, pelo fato de nela tudo estar relacionado com a redenção 
conquistada por Jesus de Nazaré”.’ Este é um pensamento definido cuida
dosamente. O Cristianismo é monoteísta porque nele nosso sentimento de 
dependência está direcionado para uma única fonte. È teleológico porque 
conduz a uma atividade determinada no mundo, com a finalidade de esta
belecer o reino de Deus. Esta atividade definida é o conteúdo da ética cristã -  
e aqui nós vemos uma conexão mais íntima entre piedade e ética do que a 
encontrada nos Discursos. Por último, tudo no Cristianismo está relaciona
do com Jesus de Nazaré, porque ele é a fonte da nova consciência religiosa -  
a piedade específica -  que é característica da fé cristã. Esta fé está baseada 
na experiência da redenção, que não é um elemento comum a todas as reli
giões. Mais do que um mestre, Jesus é nosso redentor, porque por meio de 
sua pessoa e sua interação conosco nós somos conduzidos a um novo nível 
da existência que é a vida cristã. Ao assim enfatizar a pessoa de Jesus, 
tornando-o mais do que um simples mestre, Schleiermacher desafiou a tra
dição racionalista do século 18, que viu Jesus, primariamente, como um 
mestre da moralidade natural iluminada.

A estrutura da obra A Fé Cristã é determinada pelo entendimento de 
Schleiermacher da consciência humana em geral, e da consciência cristã 
em particular. Há três níveis da autoconsciência humana. A primeira, 
Schleiermacher denomina “a categoria animal”. Nós todos começamos neste 
nível. Aqui não há distinção entre o ser e o mundo. Mas na medida em que 
a criatura humana se desenvolve, ocorrem dois distintos processos. Primei
ro, há uma distinção crescente entre o ser e o mundo. Esta distinção, entre
tanto, não é uma oposição simples, pois o que de fato acontece é que nosso 
senso de mundo se desenvolve na mesma medida em que nosso sentido de 
ser cresce, e vice-versa. Aqui pode-se ver a influência de Kant sobre 
Schleiermacher, pois o “mundo” não está simplesmente “lá fora”, mas é

p.112. 
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determinado por nossa habilidade de organizar nossas percepções sensoriais 
em um todo significativo. Esta compreensão de “mundo” é muito impor
tante para Schleiermacher, desde que monoteísmo pode se originar apenas 
dentro de um contexto cultural em que o mundo seja visto como um todo 
unificado e, portanto, como o resultado do trabalho criativo de uma única 
divindade. Segundo, na medida em que a distinção entre o ser e o mundo 
cresce, nosso sentido de liberdade em relação ao mundo -  isto é, de nossa 
habilidade de afetar o mundo -  também cresce. O mesmo é verdade, por 
outro lado, sobre nosso sentido de dependência desse mundo. Esta é a natu
reza da liberdade finita. O mundo é dado, e nós não podemos mudar esta 
dádiva. Mas ao mesmo tempo, este mesmo mundo é o campo em que nós 
exercemos nossa liberdade. Como seres finitos, não podemos experimentar 
nem imaginar a liberdade absoluta -  isto é, a liberdade dentro de um con
texto inteiramente criado por nós. Desde que este segundo nível de consciên
cia está tão intimamente relacionado com a percepção sensitiva, julgamen
tos de valor feitos puramente neste nível são determinados pelas antíteses 
de prazer e dor. Quando este nível é alcançado -  o que, normalmente, acon
tece no curso natural do desenvolvimento humano -  o nível animal anterior 
é gradualmente superado. O segundo nível, entretanto, é um elemento cons
tante que irá sempre permanecer nesta vida.* O terceiro nível da consciên
cia humana -  que é a consciência de Deus -  é especificamente religioso. 
Ele tem a ver, não com a liberdade, mas com dependência. Conquanto não 
seja possível, no segundo nível, falar de uma absoluta liberdade humana, é 
possível -  de fato necessário -  neste terceiro nível, falar de absoluta depen
dência humana. Aqui, nós somos conscientes de que tanto o ser como o 
mundo são absolutamente dependentes de um Outro, que nem nós, nem o 
mundo pode afetar. Este Outro tem absoluta liberdade. Diante deste Outro, 
nós somos totalmente passivos. A respeito do mundo, entretanto, nós ainda 
somos chamados ã atividade.

A autoconsciência religiosa, assim, determina o fato que a Teologia 
Sistemática terá que tratar com três temas principais; o ser, o mundo e 
Deus. Desde que o segundo nível de consciência nunca é ultrapassado e 
que, nesse nível tudo está baseado na antítese de prazer e dor, o terceiro 
nível -  dentro da fé cristã -  agora julga a existência prévia e a continuida
de do segundo nível como pecado. Mas a fé cristã está centrada na expe-



riência da redenção e, portanto, da perspectiva deste terceiro nível, o pró
prio pecado é visto dentro do contexto da graça.

A obra de Schleiermacher Fé Cristã, assim, trata de três temas princi
pais: o ser, o mundo e Deus. Estes são considerados primeiro em geral em 
uma breve seção introdutória. Então, eles são considerados novamente a 
partir da perspectiva da antítese do pecado e da graça -  nesta ordem -  que é 
o conteúdo especifico da consciência religiosa cristã.

Na seção introdutória, Schleiermacher discute, primeiro, as doutrinas da 
criação e preservação; segundo, aqueles atributos de Deus que se relacio
nam com a criação e preservação; e, terceiro, a perfeição original do mundo 
e da humanidade. A doutrina da criação afirma que Deus é a fonte tudo o 
que existe, e que nossa dependência de Deus deve, portanto, absoluta. A 
criação não trata da pré-história ou com a origem cronológica do mundo, 
pois isto não está incluído em nossa experiência religiosa presente. A dou
trina afirma, entretanto, criação a partir do nada, pois isto é necessário para 
salvaguardar nossa absoluta dependência. A doutrina da preservação não 
está separada da doutrina da criação. A preservação relaciona-se com o 
suporte contínuo de Deus em relação a tudo que existe e seu total inter- 
relacionamento. As relações entre causa e efeito que existem no mundo -  o 
fato de que tudo está relacionado com tudo, não importa quão minimamen
te -  deve ser visto como o trabalho contínuo de Deus na criação. Portanto, 
não se pode fazer distinção entre o natural e o sobrenatural. Deus está igual
mente relacionado com todas as coisas em todos os tempos. No seu interesse 
nas relações entre causa e efeito no mundo, a piedade e a ciência coinci
dem. “Em cada e em toda situação, nós devemos estar conscientes de nossa 
absoluta dependência de Deus, e experimentá-la com simpatia, assim como 
nós concebemos cada uma e todas as coisas como completamente condicio
nadas pela interdependência da natureza.”“̂ Com estas palavras, Schleiermacher 
está se opondo ã visão do “Deus do hiato”, que nos força a escolher entre 
causas naturais e sobrenaturais dos eventos. Neste ponto, conquanto se opon
do aos racionalistas, ele está mostrando a influência de Kant.

Os atributos de Deus que se relacionam com a criação e a preservação 
são: eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. É obvio que estes 
estão diretamente relacionados com nosso senso de absoluta dependência 
de Deus em todo tempo e lugar.



Uma das seções mais interessantes da Fé Cristã é a que trata da doutrina 
da perfeição original do mundo e da criatura humana. Como vimos, a 
autoconsciência, no seu segundo nível, está baseada em uma relação passi
va e ativa -  dependente e livre -  entre o ser e o mundo. A doutrina da 
perfeição original afirma que o mundo sempre esteve, e ainda está, a cada 
momento, nos proporcionando estímulos suficientes para desenvolver a 
consciência de Deus. É neste sentido que o mundo é perfeito: ele é suficien
te para nos levar à consciência de Deus. Ao mesmo tempo, nós somos ati
vos em relação a esse mundo, e ele tem sempre sido suficientemente maleável 
para que nós o moldemos com base na consciência de Deus. Esta é uma 
esfera  ap ropriada para o exercício  pleno dessa consciência . A 
autoconsciência cristã, portanto, nos diz duas coisas: primeira, que nosso 
fracasso em desenvolver uma consciência de Deus antes que o fizéssemos 
foi pecado de nossa parte, pois tudo que precisávamos para esse propósito 
foi providenciado; segundo, que nosso fracasso em moldar o mundo como 
o reino de Deus -  ou pelo menos começar esse processo -  também é pecado 
de nossa parte, pois o mundo sempre foi receptivo à nossa ação como uma 
família humana integral. A doutrina da perfeição original da criatura humana, 
semelhantemente, significa que nós sempre fomos capazes de ter consciên
cia cie Deus, e que nossa falta dela é pecado. As histórias sobre o Éden. 
portanto, não devem ser interpretadas como historicamente verdadeiras: 
mas ela devem ser vistas como expressões válidas da consciência de Deus e 
devem ser ignoradas.

Schleiermacher, então, se volta para a consideração do ser, do mundo e 
de Deus, a partir de uma perspectiva da consciência do pecado e, posterior
mente, a partir da perspectiva da consciência da graça. A razão para isto é 
que “a característica distintiva da piedade cristã reside no fato de que qual
quer alienação de Deus que exista encontra- se nas fases da nossa experiên
cia, nós estamos conscientes dela como uma ação originando-se em nós 
mesmos, que chamamos de Pecado; mas qualquer comunhão com Deus 
que exista, estamos conscientes de que ela repousa sobre a comunicação do 
Redentor, que nós chamamos de Graça”.

A respeito do ser, já  vimos que a consciência de Deus chamará toda a 
vida que precede seu desenvolvimento de pecado. Também é verdade que a 
resistência continua ao crescimento da consciência de Deus, após ela ter



começado, será chamada de pecado com base nessa mesma consciência. 
Mas o mais alto grau de consciência de pecado nos sobrevêm na medida em 
que vemos Jesus, o redentor. Ele nos mostra como a vida teria sido para nós, 
se tivéssemos, desde o inicio, experimentado as possibilidades da perfeição. 
É olhando para Jesus -  ao contrário, de para algum jardim pré-histórico -  que 
vemos o caráter real da perfeição original. A doutrina do pecado original 
expressa o fato de que reconhecemos possuir uma resistência à consciência 
de Deus, que é a base para os nossos pecados efetivos. Ela também aponta 
para a solidariedade corporativa do pecado que existe no mundo, porque to
das as ações estão inter-relacionadas. Meu pecado afetará, em última análise, 
todo 0 mundo, e eu sou afetado pelos pecados de todo o mundo.

A partir da perspectiva do pecado, o mundo é visto como uma impedi
mento ã consciência de Deus. Os elementos negativos no mundo -  aqueles 
que causam dor no segundo nível de consciência -  são agora considerados 
uma punição dada por Deus por causa de nossa culpa. Isto não implica que 
todos aqueles elementos não existiriam sem pecado, mas simplesmente 
significa que sua existência seria interpretada diferentemente. Eles pode
riam facilmente ser percebidos como estímulos para um crescimento adi
cional da consciência de Deus. “Males naturais, portanto, considerados 
objetivamente, não se originam do pecado; mas como o homem, fosse ele 
sem pecado, não sentiria o que são meramente obstáculos às funções sen
síveis como más, o próprio fato de que ele os sente assim é devido ao peca
do e, daí, esse tipo de mal, considerado subjetivamente, é uma penalidade 
do pecado.”“

Há dois atributos divinos diretamente baseados na consciência de peca
do. Estes são santidade e justiça. A santidade de Deus se relaciona com 
nosso senso de imperfeição ante a bondade dos mandamentos de Deus. A 
justiça de Deus está baseada em nossa consciência de nossa falta de confor
midade com a vontade divina e em nosso senso do mal no mundo como 
punição para nosso pecado. Neste ponto, Schleiermacher acrescenta que 
“misericórdia” não é um temo útil na Dogmática, pois ele parece implicar 
que Deus age de acordo com o segundo nível da consciência para aumentar 
nosso prazer e limitar nossa dor.

Finalmente, Schleiermacher se volta para a consideração do ser, do mundo 
e de Deus a partir da perspectiva da consciência da graça.



Ao ver o ser sob a consciência da graça, dois assuntos devem ser discu
tidos; a pessoa e obra de Cristo como a causa da graça, e a transformação do 
ser por meio da graça. A atividade redentora de Jesus é devida à sua perfei
ção sem pecado -  o que quer dizer, sua absoluta consciência de Deus, que 
nunca esteve em conflito com o segundo nível de consciência. Esta perfei
ção não pode ser explicada como sendo causada por seus antecedentes na 
história humana, pois o que havia era pecado. Ela pode ser explicada so
mente a partir da existência de Deus nele. Jesus Cristo é tanto divino quan
to humano. “Na união da natureza divina com a humana, apenas a divina 
foi ativa ou auto-comunicada, e a apenas a humana passiva ou em processo 
de ser assumida; mas, durante o estado de união, toda atividade era uma 
atividade comum a ambas as naturezas.” '  ̂Nesta declaração, uma vez mais, 
nós vemos o humano definido como totalmente passivo a respeito de Deus, 
e Deus como totalmente ativo com respeito ao homem. O fato que Jesus, 
como humano, é totalmente passivo -  e, portanto, absolutamente depen
dente -  é sua perfeição sem pecado. É também o meio pelo qual Deus pode 
ser visto como totalmente ativo nele, e a união acontece. Assim entendida, 
a afirmação tradicional da união das duas naturezas em Jesus é aceitável 
para Schleiermacher.’̂  Esta união, entretanto, não é dependente da doutri
na do nascimento virginal, que não deve ser considerado literalmente. O 
mesmo é verdade sobre as doutrinas da ressurreição, da ascensão e do retor
no em julgamento, que não são expressões necessárias da consciência cris
tã. Os discípulos reconheceram Jesus como o redentor sem estas doutrinas. 
É obvio que, aqui nós encontramos em Schleiermacher alguns elementos 
comuns do Racionalismo anterior, que persistiriam em grande parte da Te
ologia do século 19.

A obra do redentor é baseada sobre esta definição de sua pessoa. Esta 
obra é a comunicação de sua absoluta consciência de Deus a outros seres 
humanos. Ele faz isto assumindo crentes em sua própria consciência de 
Deus. O redentor é ativo em nós, como Deus é ativo nele; nós somos passi
vos com respeito a ele, como ele é passivo em sua humanidade com respei
to a Deus. Sua atividade redentora é a obra de Deus por meio dele em nós. 
Por mais que isso pareça paradoxal, nossa ação na nossa redenção é sermos
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passivos, assim como Jesus foi unido com Deus por meio do seu próprio ato 
humano de passividade. Tornamo-nos inconscientes da nossa própria vida e 
nos tornamos conscientes de sua vida. Esta é a passagem do pecado para a 
perfeição. E um ato de liberdade para nós, bem como para o redentor. So
mos formados como novas pessoas nele e, assim, nos tomamos parte da 
nova criação, que expressa a original perfeição. Este é nosso estado como 
crentes, a partir da perspectiva da consciência da graça, mas nós devemos 
nos lembrar de que a antítese de pecado e graça ainda está presente na vida 
cristã. Mesmo assim, entretanto, nós temos agora uma nova perspectiva do 
mal, pois ele não parece mais como uma punição para o pecado, mas, ao 
contrário, como a ocasião para nossa atividade dentro do mundo. Nossa 
consciência do fato de sermos perdoados, nos faz ver os estímulos negati
vos, que nós consideramos previamente como punição, como chamados ã 
atividade ética no mundo.

De modo tipicamente reformado, Schleiermacher discute a obra de Cris
to sob as seções dos três ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei. 
Como profeta. Cristo anuncia o reino de Deus. Mas deve-se lembrar que ele 
também antecipa no reino que ele anuncia, e que ele é, assim, também o 
fim da profecia. Não se pode separar seus ensinos da sua pessoa e obra -  e 
aqui Schleiermacher está reagindo contra a tradição racionalista, que fez 
Jesus não mais do que um mestre e fez uma distinção radical entre os ensi
nos de Jesus e ensinos sobre ele.'^ Como sacerdote, o redentor recebeu so
bre si mesmo o fardo dos pecados de todo o mundo. Isto não significa, no 
sentido literal, que ele morreu em nosso lugar. O que significa é que, por
que sua perfeição sem pecado era um julgamento sobre nós, ele sofreu a 
hostilidade de todo o mundo e morreu por isso. Desde que ele respondeu a 
esta situação a partir de sua total consciência de Deus, e não do pecado, ele 
abriu uma nova possibiUdade em nosso mundo e em nossa história -  a possi
bilidade de amor, perdão e reconciliação.'® Seu sofrimento é, portanto, a 
culminação necessária de sua obra como nosso redentor e conclui todo o 
sacerdócio, exceto aquele que é uma continuação da sua obra redentora. 
Nestas declarações, Schleiermacher está se opondo a todos os pontos de 
vista da expiação que concentrassem a obra de Cristo em um momento
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particular de sua vida. Como rei, o redentor cria um povo que ele ainda rege 
por meio das ordenanças que ele estabeleceu. Ele é o governante prove
dor que nos dá todas as coisas necessárias para nossa vida como seu povo.
A conclusão a ser extraída disto é que não pode haver religião política, 
teocracia e união da igreja e Estado.^®

Schleiermacher, então, se volta para a discussão da transformação do ser 
por meio da graça. Obviamente, uma grande parte do que se disse sob a 
seção da pessoa e obra de Cristo toca neste assunto. Esta seção de A Fé 
Cristã consiste de definições das doutrinas tradicionais a partir do ponto de 
vista da consciência de Deus. A discussão inclui termos tais como regene
ração, justificação, conversão, arrependimento, fé, perdão, adoção, santifi
cação e perseverança. Por meio da transformação do ser, à qual estes ter
mos se referem, nós nos tornamos instrumentos ativos no mundo por meio 
dos quais a atividade redentora de Cristo é trazida a outros.

Assim como no segundo nível de consciência não poderia haver senso 
do ser sem um sendo de “mundo”, assim, a partir da perspectiva da graça, 
não pode haver novo ser sem uma transformação do contexto no qual esse 
ser existe. Além disso, desde que a definição de Cristianismo relaciona a 
nova consciência de Deus ã pessoa e obra de Jesus de Nazaré, deve haver 
uma comunidade ligada historicamente com o redentor que proveja o contex
to presente para a vida do ser cristão. Esta comunidade é a igreja. Portanto, 
a seção da obra A Fé Cristã que trata com o mundo a partir da perspectiva 
da graça inclui a doutrina da igreja. Resumindo o conteúdo desta prolonga
da seção, Schleiermacher declara que “em um resumo abrangente do que 
nossa autoconsciência cristã tem a dizer sobre a comunhão dos crentes, nós 
devemos primeiro tratar da origem da igreja, o modo em que ela toma for
ma e se desembaraça do mundo; então, do modo em que a igreja se mantém 
em antítese em relação ao mundo; e, finalmente, a anulação destas antítese, 
ou a perspectiva da consumação da igreja”.̂ '

A idéia que Schleiermacher teve nos Discursos, de que não há tal coisa 
como a fé solitária, é continuada e desenvolvida aqui. Embora Jesus tenha 
fundado uma comunidade, a igreja não se tornou uma entidade organizada 
e corporativa até que sua atividade pessoal acabou. O começo desta nova
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entidade é o intentado pela dádiva do Espírito. O Espírito foi dado somente 
após a partida de Cristo, porque em sua presença os discípulos tiveram que 
ser passivos, e a tarefa do Espírito é a de desenvolver atividade espontânea 
baseada na consciência de Deus.^^ Uma verdadeira comunidade é formada 
neste ponto precisamente porque ninguém é diretamente dependente de qual
quer outro, mas todos estão relacionados com todos, e o todo ao redentor. 
Toda a igreja é a imagem de Cristo, e cada pessoa uma parte necessária dela.-^ 

Existem tanto elementos mutáveis quanto imutáveis dentro da igreja. A 
razão para isto é que a igreja é uma comunidade dentro da história e ainda, 
ao longo dessa história, tem mantido a mesma consciência divina do reden
tor absoluta e inalterável. Os elementos mutáveis são o efeito do mundo e 
de nossa natureza humana. Os elementos imutáveis são o resultado da cons
tante atividade de Cristo.-'* Estas características constantes são seis. As duas 
primeiras -  a Escritura e a ministério da Palavra de Deus -  podem ser vistas 
tanto como testemunhas de Cristo dentro da comunidade quanto como a 
continuação da atividade profética do redentor dentro de sua igreja. Os dois 
seguintes -  o batismo e a Ceia do Senhor -  são, ao mesmo tempo, meios 
pelos quais a comunidade tem comunhão com Cristo e meios pelos quais a 
atividade sacerdotal de Cristo tem continuidade na comunidade. Porque 
Schleiermacher enfatiza a comunhão com Cristo que ocorre na Ceia do 
Senhor, ele rejeita tanto a visão católica da transubstanciação quanto a vi
são protestante extrema que nega a presença real. Os dois líltimos elemen
tos imutáveis na vida da igreja -  o poder das chaves, e a oração do nome de 
Jesus -  são meios pelos quais o indivíduo e a comunidade são inter-relaciona- 
dos e eles também são os canais por meio dos quais a atividade real de 
Cristo continua na igreja. O poder das chaves ~ tradicionalmente chamado 
de poder da excomunhão -  é a distinção da comunidade entre aqueles que 
estão dentro da igreja e os que não estão. “O poder das chaves é o poder em 
virtude do qual a igreja decide o que pertence ã vida cristã, e dispõe de cada 
indivíduo na medida de sua conformidade com estas d e c i s õ e s . E s t a  afir-
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mação -  que pode parecer surpreendente no “pai da teologia liberal” -  signi
fica que a comunidade, e não o indivíduo, é o juiz da natureza da vida cristã. 
A oração deve ser entendida, não como um meio pelo qual o crente afeta a 
mente de Deus mas, ao contrário, como um processo pelo qual nós nos toma
mos mais prontos para a atividade transformadora do redentor. Por esta ra
zão, a verdadeira oração cristã é aquela no nome de Jesus, isto é, a oração que 
é consoante com a consciência de Deus da igreja como uma comunidade. Ela 
afeta o mundo, na medida em que ela altera nossa percepção da realidade e o 
mundo é precisamente uma construção formada por tal percepção.^'’

Os elementos mutáveis da igreja são divisões, erros e pecado. Todos 
estes existem na igreja em seu presente estado. Entretanto, eles não têm 
lugar na verdadeira natureza da igreja e, portanto, a comunidade cristã 
estará constantemente se esforçando para vencer as divisões pela unida
de, o erro pela verdade e o pecado pela graça. Schleiermacher usa a dis
tinção tradicional entre a igreja visível e invisível, embora ele advirta que 
os verdadeiros cristãos são, geralmente, os mais visíveis em sua ação no 
mundo.

As doutrinas relacionadas com a consumação da igreja são quatro: a 
volta de Cristo, a ressurreição da carne, o último julgamento e a bem-aven- 
turança eterna. Estas apontam para um alvo além da história, quanto todos 
os elementos mutáveis da igreja desaparecerão, e sua consciência de Deus 
será completa. A compreensão literal destas doutrinas é devida a um uso 
indiscriminado da tradição.

Finalmente, os atributos de Deus, vistos da perspectiva da consciência 
da graça, são dois: amor, que é o desejo de Deus de ser unido conosco, e 
sabedoria, que todas as coisas são ordenadas de tal modo que isto será 
consumado.

No século 20, após a obra de Karl Barth e da neo-ortodoxia, parece ser 
uma questão simples criticar Schleiermacher. Ele foi acusado de ser o 
ponto de partida da “secreta apoteóse do homem” ®̂ planejada pela teolo
gia liberal. O ponto em que ele tem sido criticado mais severamente é era 
sua concentração na consciência humana de Deus, ao invés de na revela
ção, e em sua disposição de abandonar, com base nisto, a radical “diver-
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sidade” do evangelho cristão. Baseado nisto, um de seus críticos escreveu 
que “seria grosseiramente verdade dizer que ele colocou descobrimento 
no lugar da revelação, a consciência religiosa no lugar da palavra de Deus, 
e um mero ‘não ainda’ de imperfeição no lugar de pecado” .̂ ® O mesma 
crítico também afirma que “é somente em um sentido relativo, portanto, 
que podemos falar da Dogmática de Schleiermacher como um livro au
tenticamente cristão”.

E ainda, tal crítica freqüentemente falha em ver Schleiermacher dentro 
de sua situação, ou levar em conta o grau em que a Teologia do século 20 é 
devedora a ele. O próprio Barth pagou tributo a este débito pendurando um 
retrato de Schleiermacher em seu estúdio em Basiléia. Visto dentro do contexto 
do início do século 19, a contribuição de Schleiermacher ã Teologia Protes
tante foi de enorme importância, e pode ser sentida até estes dias. Provindo 
de um pano de fundo pietista, ele, todavia, ultrapassou o individualismo do 
Pietismo com sua ênfase na importância da igreja. Conquanto começando 
como um apologeta do Cristianismo em meio aos seguidores do Romantis
mo, ele evitou o subjetivismo dos romancistas com as mesmas ênfases em 
experiência cooperativa e em seu reflexo na tradição. Embora grandemente 
influenciado pelos racionalistas e por Kant, ele corrigiu a posição raciona- 
üsta ao insistir na centralidade da pessoa de Jesus para a fé cristã, e que a fé 
não é um mero endosso da moralidade civil.

Embora seja verdade que a teologia liberal teve seu ponto de partida em 
Schleiermacher, não é menos verdade que no século 20, mesmo após o fim 
do liberalismo clássico, sua influência ainda pode ser sentida de muitas for
mas positivas. A centralidade de Cristo de muito da teologia contemporânea, 
bem como suas ênfases na igreja, é um legado de Schleiermacher. O mesmo 
é verdade sobre a importância que é dada agora ã categoria da redenção. A 
positiva avaliação de Schleiermacher da tradição -  que levou alguns a acusá- 
lo de “Romanismo” -  tem sido uma valiosa contribuição ao movimento 
ecumênico. Sua insistência na natureza corporativa do pecado e na obrigação 
dos cristãos serem ativos no mundo está por detrás da moderna preocupação 
teológica com as dimensões sociais do evangelho. Em mais do que uma for
ma, nós ainda fazemos teologia sob a sobra de Schleiermacher.
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A filosofia de Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)^' começou sua carreira aca
dêmica como um estudante de Teologia em Tübingen. Lá ele tratou de duas 
questões que, posteriormente, provariam ser determinantes para o seu siste
m a . A  primeira foi a natureza histórica do Cristianismo, e como uma reli
gião tão relacionada com eventos particulares poderia reivindicar uma vali
dade universal. A outra -  em que ele viu uma resposta parcial à  primeira -  
foi o papel do amor como ensinado por Jesus. Aqui, ele viu uma reconcilia
ção de opostos, de modo que no amor de Deus a oposição legalista do peca
do e virtude é ultrapassada e uma nova vida de liberdade resulta disso.

Hegel sempre se considerou um teólogo. A Teologia que ele estava buscan
do, entretanto, não era uma mera exposição da doutrina cristã expressa em 
fórmulas tradicionais, mas, ao contrário, uma abrangente compreensão da na
tureza da realidade, incluindo o lugar do Cristianismo dentro dessa totalidade.

Num sentido, o que Hegel efetivamente fez foi conduzir a visão de Kant 
do papel ativo da mente até suas últimas conseqüências, conquanto aban
donando outros elementos do sistema de Kant. Hegel, portanto, viu a realida
de, primariamente, não como algo que a razão tem que compreender, mas. 
ao contrário, como o desdobramento do próprio princípio da racionalidade 
no universo -  o que ele chamou de Espírito. Não apenas a realidade é lógi
ca, mas a lógica é realidade. Esta lógica, entretanto, não é a lógica estática 
de Parmênides ou dos racionalistas do Iluminismo. E, ao contrário, uma 
lógica dinâmica, que se move por meio de uma dialética, sempre procuran
do uma verdade nova e mais plena. É neste contexto que a famosa tríade de 
tese, antítese e síntese deve ser entendida. Este não é um padrão rígido que 
todo pensamento deve seguir -  efetivamente, o que Hegel quis dizer com 
estes três termos não é sempre consistente. A dialética é, ao contrário, a 
afirmação que a realidade -  e a razão juntamente com ela -  é dinâmica.
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Foi esta intuição da natureza dinâmica da razão e da realidade que per
mitiu a Hegel desenvolver sua impressionante Filosofia da História. Tudo 
na história é o desdobramento do Espírito por meio do processo lógico em 
que uma tese é postulada, somente para encontrar uma antítese dentro de si 
mesma, e resolver as duas em uma síntese. Mas a nova síntese não é nunca 
final, pois ela também é uma tese com suas próprias antíteses. E, assim, o 
processo continua. Hegel foi severamente criticado por falsificar a história 
em sua tentativa de incluir todas as coisas -ntro de sua estrutura conceituai. 
Não há dúvida de que seu sistema tendeu a simplificar demais as comple
xas realidades da história. Mas é necessário dizer em seu favor que seu 
entendimento do relacionamento entre história e realidade deu grande im
pulso a estudos históricos. Hegel não vê a história como reveladora de uma 
verdade escondida por detrás ou além dela. Pelo contrário, a própria histó
ria era verdade -  verdade dinâmica, verdade dialética. Portanto, o estudo da 
história se tornou o estudo da realidade última puramente lógica. Não era 
mais uma questão de buscar essências puras por trás de particularidades 
históricas. Os historiadores poderiam agora buscar entender os eventos com 
confiança de que eles estavam estudando a própria natureza do universo. 
Não é coincidência que a pesquisa moderna histórica -  especialmente em 
questões teológicas -  começou em Tübingen, sob a liderança de hegelianos 
tais como F. C. Baur (1792-1860) e D. F. Strauss (1808-1874). Embora uma 
grande parte desta pesquisa histórica questionasse muito da ortodoxia cris
tã tradicionalmente aceita, ela finalmente impulsionaria a teologia cristã de 
volta às suas fontes históricas.

Dentro da estrutura desta Filosofia da História, Hegel prosseguiu rein- 
terpretando o Cristianismo de tal forma que este foi visto como a culminação 
do desdobramento do Espírito -  e, portanto, como a Religião Absoluta. Ele 
rejeitou a teoria racionalista de uma religião natural universal, subjazendo 
a todas as religiões positivas, e obscurecida por elas. Todas as religiões 
revelam a natureza última da realidade, embora todas devam ser vistas no 
processo histórico do desdobramento do Espírito. Este processo culmina na 
religião cristã, cujos dogmas freqüentemente desprezados são, na verdade, 
profundas representações da própria natureza da realidade. Assim, por exem
plo, a doutrina da encarnação é a expressão religiosa do ajuntamento final 
de Deus com a humanidade, que não deve mais ser considerado antitético. 
E a doutrina da Trindade é a afirmação do caráter dialético da própria rea
lidade última.



A importância de Hegel para o desenvolvimento posterior da teologia 
cristã foi muito além de sua produção de um sistema tão impressionante. 
De fato, o próprio sistema logo desmoronou, pois o seu próprio inclusivismo 
o tornou vulnerável a ataques de diversas frentes. Mas diferentes elementos 
do pensamento de Hegel foram, posteriormente, levados adiante por outros 
cuja influência na teologia cristã foi grande. Dois destes casos são os pon
tos de vista evolucionistas de Charles Darwin (1809-1882) e o materialis
mo dialético de Karl Marx (1818-1883). A perspectiva de Hegel do desdo
bramento progressivo do Espírito foi parte do pano de fundo da teoria da 
evolução de Darwin -  e o impacto dessa teoria na teologia popular é bem 
conhecido. A dialética de Marx é uma transposição numa estrutura materia
lista da dialética idealista de Hegel.^^ Embora Marx fosse geralmente ignora
do pelos teólogos durante o século 19, sua influência na teologia do século 
20 é clara pelo menos em dois aspectos. O primeiro é o diálogo constante 
entre o Cristianismo e o Marxismo, dado ao fato de que o último se tornou 
um poder político e ideológico no mundo modemo. O segundo é a nossa 
consciência crescente de que, como Marx salientou, nossas idéias e ideais 
são afetados por circunstâncias econômicas, sociais e políticas -  exatamen
te como Freud nos fez conscientes da insondável profundidade psicológica 
de tais idéias e ideais.^“*

A teologia de Kierkegaard

S0ren Aabye Kierkegaard (1813-1855)^^ é, simultaneamente, o teólogo 
mais atraente e o mais repulsivo do século 19. Num sentido, isto é preci-

“  R. Cooper, The Logical Influence o f Hegel on Marx (Seattle: University of Washington Press, 
1925); S. Hook, From Hegel to Marx: Studies in the Intellectual Development o f  Karl Marx (Nova 
York: Humanities Press, 1958).

Enquanto muito da Filosofia e Teologia do século 19 estava preocupada com a natureza da 
consciência, e particularmente da auto-consciência, Sigmund Freud (1856-1939) trouxe à tona as 
forças inconscientes que moldam a vida humana. Ele apontou para a base irracional de muito da ativi
dade “racional” humana. Embora seus escritos tenham incluído alguns trabalhos em religião, é a tota
lidade de seu pensamento -  assim como com Kant, Hegel e Marx -  que teve grande impacto na Teolo
gia, particularmente no século 20.

“  Para introduções gerais, ver W. Lowrie, Kierkegaard, 2 vols. (Nova York: Harper, 1962) e R. 
Jolivet, Introduction à Kierkegaard (Paris: Editions de Fontenelle, 1946). Existe uma excelente bibli
ografia em Lowrie, 2:619-25. Ver, também, F. E. Wilde, Kierkegaard and Speculative Idealism  (Co
penhague: C. A. Reitzel Boghandel, 1979); J. D. Colling, The Mind o f Kierkegaard (Princeton: Princeton 
University Press, 1983).



samente o que ele desejou. Sua vida foi o drama de um homem altamente 
dotado, que estava consciente de sua genialidade, mas que também tinha 
intensa aversão a si mesmo e fez todo esforço para inspirar sentimentos 
semelhantes sobre ele mesmo em outros. Seus comentários auto-deprecia- 
tivos são esclarecedores neste ponto, Ele disse que, no ano em que nasceu, 
o governo foi à falência e que ele foi como uma das notas que circulavam 
na época, tendo algum vestígio de grandeza, mas, de fato, sem valor. Ele 
comparou sua voz com o grito de uma gaivota. Seu corpo era mal formado, 
e ele estava consciente disso. Ele esperava morrer antes de seu pai, pois 
diversos de seus irmãos e irmãs já tinham morrido e seu pai lhe dissera que 
a família era amaldiçoada, e que todos os seus filhos morreriam antes dele. 
Quando a profecia fracassou em se cumprir, Kierkegaard começou a falar 
de si mesmo como um sobrevivente improvável e indigno. Por outro lado, 
ele estava bem consciente de seu brilhantismo intelectual, e ele freqüente
mente referiu-se a si mesmo como um gênio. Ele estava certo de que lhe 
haviam sido dadas enormes capacidades para levar a cabo uma grande missão, 
e ele, finalmente, chegou à conclusão de que esta missão era tomar claras as 
tremendas dificuldades envolvidas em ser um cristão. Ele estava noivo de 
Regina Olsen, uma jovem mulher por quem ele sempre alegara estar apaixo
nado, mas de quem desistiu por razões tão confusas quanto sua própria perso
nalidade -  ele não deveria sobrecarregá-la com sua melancolia doente; ela 
não poderia viver no mesmo nível de religião intensa e apaixonada como ele 
estava dedicado a viver; ele a sacrificara como Abraão sacrificara seu amado 
Isaque, baseado em um mandamento não-étíco do alto, etc.^  ̂Conquanto ele 
agisse como se não se importasse com as opiniões que outros podiam formar 
sobre ele, ele chegou a extremos ridículos de criar a imagem de um gênio 
quase milagroso. Assim, por exemplo, ele apareceria na ópera, ficaria ã vista 
de todos, e iria para casa trabalhar logo que as luzes se apagassem. Ele retomaria,

“  Uma comparação com Schleiermacher é esclarecedora neste ponto, Schleiermacher estava con
vencido da importância da vida familiar para o pleno desenvolvimento da personalidade humana era 
comunidade, Ele estava apaixonado por Eleonore Grunow, uma mulher casada que, após uma longa 
luta, decidiu contra o divórcio. Schleiermacher, posteriormente, casou-se com outra pessoa. Seus es
critos sobre o casamento enfatizam a necessidade do desenvolvimento da individualidade nele. Seu 
ponto de vista da família como o meio pelo qual a piedade é comunicada aos filhos é encontrado tanto 
nos Discursos quanto no seu breve escrito, Christmas Eve: Dialogue on the Incarnation  (Richmond: 
John Knox Press, 1967). Em contraste, casamento e vida em família pareceram para Kierkegaard 
como uma tentação pela qual nós evitamos a difícil realização da individualidade. Sua rejeição de 
Regina Olsen, portanto, também está relacionada com seu senso de vocação como “o indivíduo 
solitário” .



então, logo antes do fim da performance, para maravilhar a todos com sua 
produção literária aparentemente produzida sem esforços.

Embora Kierkegaard tenha sido aclamado como um grande filósofo e o 
fundador do Existencialismo moderno, ele não se viu como um filósofo, 
mas, ao contrário, como um cavaleiro da fé a quem fora dada a missão de 
tornar o Cristianismo d i f í c i l . O  que ele quer dizer com isto não é que ele 
deseje impedir outros de se tornarem cristãos, mas, peio contrário, que ele 
deseja mostrar quão ardoroso e desgastante é o Cristianismo, para desafiar 
grandes almas a abraçá-lo. O “Cristianismo da Cristandade” não é Cristia
nismo real. Na sua Dinamarca luterana, todos eram chamados cristãos por 
nascimento, e nela o Hegelianismo e o Racionalismo haviam se tornado 
meios populares de mostrar que, no final das contas, o Cristianismo era a 
forma de religião mais racional. Neste contexto, Kierkegaard se sentiu cha
mado a usar o poder de sua pena para destruir a noção de que a vida cristã é 
idêntica ã vida boa, lucrativa e decente de um cidadão exemplar. Em um 
curto artigo publicado em 1854, ele atacou os ministros populares e bem 
sucedidos de seu tempo, dizendo que “representar um homem que, por meio 
da pregação do Cristianismo alcançou e gozou em grande medida todos os 
bens e prazeres seculares, representá-lo como uma testemunha ã verdade é 
tão ridículo quanto falar sobre uma mulher solteira que está cercada por sua 
numerosa tropa de crianças” .̂  ̂E em outro lugar, ele torna claro o impacto 
radical que o verdadeiro Cristianismo deve ter na pessoa que o abraça.:

Como um indivíduo, literalmente como um indivíduo, relacionar-se 
com Deus pessoalmente é a fórmula para ser um cristão.... Uma vez 
isso que isso acontece, então este é um evento incomparavelmente 
mais importante do que uma guerra européia e uma guerra que envol
ve todos os cantos da terra, ele é um evento catastrófico que move o 
universo ao seu abismo mais profundo... Ele, cuja vida não apresenta 
relativas catástrofes desta sorte, nunca recorreu, nem na aproximação 
mais remota, como um indivíduo a Deus -  isso é tão impossível quan
to tocar em uma máquina elétrica sem receber um choque.̂ ®

The Point o f View fo r  My Work as an Author, trad. W. Lowrie (Londres; Oxford University Press. 
1939), p.95. Aqui, ele comenta ironicamente, após explicar a razão de toda sua produção literária: “E 
agora -  agora eu não sou mais interessante. Que o problema de se tomar um cristão, que este realmente 
deveria ser o pensamento fundamental em toda minha atividade como autor -  quão cansativo !”

Attack upon “Christendom”, trad. Lowrie (Boston: Beacon Press, 1956), pp .10,11.
Ibid., p.274.



A maneira em que então se torna o Cristianismo difícil é mostrando que 
existe um enorme hiato entre o nível mais alto de decência humana e a vida 
cristã. Há, de fato, três “estágios no caminho da vida” -  o estético, o ético e 
o religioso. Estes três não são contínuos e, portanto, a passagem de um para 
o outro não ocorre simplesmente como a culminação de um estágio mais 
baixo. Pelo contrário, tal passagem requer um “salto” -  uma categoria im
portantíssima no pensamento de Kierkegaard. Este não é a “meditação” 
hegeliana, em que um estágio mais elevado é alcançado por meio da resolu
ção lógica de um conflito prévio. A meditação de Hegel, e de fato todo o 
sistema hegeliano, substitui a genuína existência humana pelo raciocínio 
abstrato. O “Sistema” -  como Kierkegaard ironicamente o chama -  dá a 
impressão de que tudo faz sentido, que tudo está no lugar. Todos os proble
mas parecem ser resolvidos “agora que o Sistema está quase terminado ou, 
pelo menos, em construção, e será acabado no próximo domingo”.'“’ Mas o 
problema que o Sistema não resolve -  o problema que ele sequer pode ver -  
é o problema da existência. A impressionante construção de Hegel é como 
um bonito castelo que alguém constrói e, então, passa o resto da vida olhan
do do celeiro.

Hegel e seus seguidores devem ignorar a descontinuidade dos estágios 
no caminho da vida, porque o Sistema tem prioridade para eles. Kierkegaard 
argumenta que a existência é primária, e que qualquer tentativa de sistema
tizar a realidade deve, necessariamente, lançar fora a existência. É possível 
criar um sistema lógico, como Hegel o fez. Mas, “nada deve, então, ser 
incorporado em um sistema lógico que tenha qualquer relação com a exis
tência, que não seja indiferente à existência”.'*' Por outro lado, “um sistema 
existencial não pode ser formulado. Isto significa que tal sistema não exis
te? De forma alguma; nem isto está subentendido em nossa afirmação. A 
realidade em si mesma é um sistema -  para Deus; mas ela não pode ser um 
sistema para qualquer espírito existente”.'*̂  A presente existência humana 
está sempre envolvida em paradoxo e compaixão e estas são duas categorias 
que a lógica abstrata não pode abarcar.

Os três estágios do caminho da vida, então, não permanecem numa rela
ção lógica entre si. Não existe um modo em que o ético possa evoluir da

■*“ Concluding Unscientific Postcript, trad. D. F. Swenson e W. Lowrie (Princeton: Princeton 
University Press, 1941), p.97,

Ibid., p.lOO.
«  Ibid., p,107.



estético. Semelhantemente, é impossível para o religioso resultar do exage
ro do ético. Isto, em contrapartida, significa que um chamado direto de uma 
pessoa vivendo em um estágio religioso a outra vivendo no estágio estético 
ou ético não será atendido. A pessoa vivendo em um destes outros estágios 
pode muito bem crer que já é cristã. Nesse caso, a tarefa de “fazer o Cristia
nismo difícil” deve ser executada indiretamente. “Não, uma ilusão nunca 
pode ser destruída diretamente, e somente por meios indiretos ela pode ser 
radicalmente removida. Se é uma ilusão que todos são cristãos -  e se não há 
nada que se possa ser feito sobre isto, algo deve ser feito indiretamente, não 
por alguém que se proclame de modo vociferante um extraordinário cris
tão, mas por alguém que, melhor instruído, esteja pronto a declarar que não 
é, em absoluto, um cristão. Isto é, alguém deve-se aproximar por detrás da 
pessoa que está iludida.”'̂ ^

Assim, a necessidade de apanhar seus leitores desguarnecidos foi uma 
das razões para a pseudonímia de uma vasta parte da produção literária de 
Kierkegaard. Os muitos livros que ele publicou sob pseudônimos são escri
tos a partir da perspectiva dos estágios estético e ético, e tentaram incitar os 
leitores naqueles estágios a dar o salto que, finalmente, os levaria ao estágio 
religioso. Outra razão para o uso de pseudônimos foi desviar a atenção de si 
mesmo, de modo que os leitores não pudessem dizer “esta é a opinião de 
Kierkegaard”, mas tivessem que confrontar a verdade diretamente e por si 
mesmos. Em seu estilo tipicamente irônico, Kierkegaard diz “se qualquer 
um fosse tão polido para assumir que eu tenho uma opinião, e se ele carre
gasse seu galanteio ao extremo de adotar esta opinião porque cresse ser 
minha. Eu deveria ficar pesaroso por sua polidez”.'*'* Por esta razão, a pro
dução literária de Kierkegaard é como “um teatro de marionete” em que 
Victor Eremita, João, o Sedutor, Johannes de Silentio, Johannes Climacus, 
Anti Climacus e outros expressam diferentes pontos de vista que, freqüen
temente, não são de Kierkegaard -  embora fosse de conhecimento comum 
que ele era o autor -  mas que mostram perspectivas diferentes na vida.'*̂  Ao 
mesmo tempo, quando ele estava pubhcando esses trabalhos sob pseudônimos, 
ele também estava publicando, sob seu próprio nome, uma série chamada 
Discursos Edificantes do ponto de vista religioso.

«  The Point o f  View, pp,24,25.
Philosophical Fragments, trad. D. F. Swenson (Princeton: Princeton University Press, 1936), p.3 
T. H. Croxall, Kierkergaard Commentary (Nova York: Harper, 1956), pp.254,255.



Se agora nos voltarmos para os estágios do caminho da vida, veremos 
que a totalidade do trabalho de Kierkegaard consiste precisamente em uma 
vasta tentativa de chamar seus leitores a tomar os saltos sucessivos que os 
levariam à verdadeira vida cristã. Foi dessa maneira que ele descreveu sua 
produção literária na obra O Ponto de Vista para o Meu Trabalho como 
Autor, embora ele tomasse claro que o lugar exato de alguns elementos 
neste vasto plano não lhe era evidente na época que ele os escreveu, e que 
foi a Providência que o guiou no caminho.'*'’ Isto foi verdade, especialmen-' 
te, no caso dos livros que ele escreveu “por causa dela” -  Regina Glsen.

O primeiro dos três estágios é o estético. Aqueles que vivem neste nível 
têm como único objetivo perseguir o prazer. Eles vivem para o momento, 
pois é nele que eles têm prazer. Este prazer, entretanto, não está limitado à 
excitação sensual grosseira. Ele também incM  o artista refinado que busca 
a beleza, e mesmo o filósofo que gostam de brincar com as idéias. E, por
tanto, possível pensar esteticamente sobre ética e religião, enquanto não 
sendo nem ético nem religioso. O filósofo e o artista podem não gostar de 
serem classificados juntos com os epicuristas. Mas todos os três vivem no 
mesmo nível, na medida em que eles vivem para o prazer que o momento 
pode dar. Precisamente com o objetivo de tornar claro que os estetas a quem 
ele se refere não são somente aqueles que vivem em libertinagem, 
Kierkegaard centra sua atenção neste ponto nas formas mais elevadas da 
vida estética. O resultado final deste tipo de vida é o desespero. Viver para 
o momento, finalmente, significa que o momento, em si mesmo, é sem 
significado. A vida se torna não mais do que uma série de sensações, e 
mesmo estas sensações perdem seu atrativo pelo fato da estética estar sem
pre pensando adiante sobre futuras sensações, ou se lembrando das passa
das. O desespero, então, é a conseqüência necessária da vida estética. Este 
desespero, entretanto, não é sempre consciente. Alguns estéticos ainda es
tão em tal ponto que eles nem mesmo percebem seu próprio desespero. 
Estes são os mais desesperançados, pois ninguém pode ser salvo do deses
pero desconhecido. Outros -  a maioria -  mantém seu desespero para si 
mesmos, e tentam escondê-lo apresentando uma fachada alegre. O deses
pero, entretanto, não é totalmente negativo, pois é precisamente o questio
namento da vida estética que leva ao salto para o estágio ético.

’ The Point ofView, p.92.



Kierkegaard tem muitas coisas positivas a dizer sobre o estágio ético. A 
pessoa que vive neste nível segue princípios que são universalmente verda
deiros, e ao moldarem a vida segundo aqueles princípios encontram certa 
medida de autenticidade. O estético está perdido na pulverização de mo
mentos sucessivos de prazer. A vida ética envolve encontrar-se na própria 
aplicação individual do geral. “Eticamente, o sentimento mais elevado é o 
sentimento de interesse, expresso por meio da transformação ativa de todo 
o modo de existência do indivíduo em conformidade com o objeto do seu 
interesse; esteticamente, o sentimento mais elevado é o desinteresse. Quan
do um individuo abandona a si mesmo para se apegar a algo maior fora 
dele, seu entusiasmo é estético; quando ele abandona tudo para se salvar, 
seu entusiasmo é ético.

Assim, na vida ética segue-se o padrão normal do que é considerado 
decente e bom na comunidade. É a vida de dever e responsabilidade. A 
pessoa é um bom pai e um bom esposo, um cidadão honesto e um emprega
do responsável. Este estágio, diferente do estético, envolve o reconheci
mento de que outras vidas têm direito sobre nós mesmos. A vida ética não é 
para ser depreciada, pois é a base em que a maioria das pessoas vive, e a 
única base em que a sociedade é possível.

Mas o ético também leva ao desespero. Este não pode enfrentar os fatos 
do pecado e do arrependimento. O que alguém faz quando fracassa em apli
car os princípios éticos em uma situação concreta? O que alguém faz quan
do reconhece que tal fracasso não é um mero erro, mas parte de sua própria 
constituição? Isto é fonte do desespero que poae impulsionar alguém ao 
salto de fé para o estágio religioso. Neste ponto, Kierkegaard está rejeitan
do a totalidade da tradição racionalista -  incluindo Kant -  que viu na reli
gião não mais do que uma ajuda ou um guia para a moralidade.

O salto de fé para além do ético é uma experiência assustadora. Ele acon
tece quando alguém percebe o ético não mais como seu guia para a ação. 
mas como a tentação de confiar em sua própria retidão moral, ao invés de 
em Deus -  ou em princípios universais ao invés da vocação individual. 
Confiança absoluta em Deus, que é a marca do “cavaleiro da fé”, significa 
que, conquanto alguém ainda veja os princípios éticos como universalmen
te válidos, ele vê a possibilidade que, numa situação particular, eles possam 
ser superados por um mandamento superior. Existe pequena dúvida de que

Concluding Unscientific Postscript, p .350.



Kierkegaard tinha em mente o modo antiético com o quai ele se comportara 
em seu noivado com Regina, quando ele escreveu na obra Temor e Tremor 
que “a expressão ética do que Abraão fez é que ele assassinaria Isaque; a 
expressão religiosa é que ele sacrificaria Isaque; mas, precisamente nesta 
contradição, consiste o horror que pode muito bem tirar o sono de um homem, 
e ainda Abraão não é o que ele é sem seu horror”.'*̂ O que contribui para este 
horror é precisamente que não existe nenhum sinal externo para mostrar ao 
mundo que se está realmente agindo baseado numa “suspensão teleológica di
vina da ética”. O que assim parece ser altamente religioso pode ser grosseira
mente antiético! Abraão pode ter quase assassinado seu próprio filho. 
Kierkegaard pode ter sido nada mais do que irresponsável em relação a Regina. 
Não há um modo pelo o cavaleiro da fé possa evitar esse horror -  de fato, é 
precisamente este horror que mostra que alguém não está simplesmente agindo 
no nível estético. O único recurso é à fé -  que por sua própria natureza perma
nece sempre problemática. Esta é a razão porque é difícil ser um cristão.

O estágio religioso pode apenas ser alcançado a partir da consciência de 
pecado produzida pelo estágio ético. Mas não é a conseqüência necessária 
do desespero a que a vida ética leva. Não há continuidade entre o ético e o 
religioso, nenhuma meditação hegeliana, mas um terrível hiato que pode 
ser ultrapassado apenas por um salto de fé. A diferença crucial entre o está
gio ético e o religioso é que naquele a vida de alguém era guiada por princí
pios universais, enquanto que neste último o Absoluto reina supremo. O 
universal não deve para ser equiparado com o Absoluto, pois o Absoluto 
alcança o indivíduo numa situação concreta e única, e nela faz exigências 
singulares. A pessoa que vive no nível religioso sabe que as leis de Deus 
não são idênticas a Deus. É verdade que as leis procedem de Deus, e, por
tanto, os princípios universais estão geralmente ligados. Mas saber que Deus 
se situa acima das leis significa que o conteúdo teológico deste terceiro 
estágio no caminho da vida é o perdão dos pecados. A fé está diretamente 
relacionada com Deus, e não com a lei. Por esta razão, a pessoa ética sabe 
dos mandamentos de Deus, mas não do perdão de Deus. A pessoa religiosa, 
por outro lado, sabe tanto que Deus ordena quanto que Deus perdoa. En
quanto que a pessoa ética vive em desespero e não sabe nada além do bem 
e do mal, a religiosa se apega à fé, que ultrapassa o desespero. A fé é, de 
fato, o oposto do desespero, e, portanto, o único pecado real é o desespero.

' Fear and Trembling (Garden City, N. Y.; Doubleday, 1954), p.41.



Não é a virtude que, finalmente, vence o pecado, pois virtude e pecado são 
ambos elementos do estágio ético. O que vence o pecado - o oposto real do 
pecado -  é a fé. A virtude não salva. Apenas a fé -  o relacionamento direto 
do indivíduo com o Absoluto -  pode salvar.'*  ̂Assim, é claro que Kierkegaard 
está argumentando contra toda a tradição racionalista -  incluindo Kant -  
que viu na fé pouco mais do que uma ajuda para a virtude. Também está 
claro que Kierkegaard foi profundamente influenciado neste ponto por 
Lutero, cujo entendimento da fé, lei e salvação são completamente reafir
madas por Kierkegaard após uma longa negligência da maioria da tradição 
luterana.

Kierkegaard, entretanto, não está argumentando em favor de uma forma 
difusa de religiosidade geral. Ele se considera um cristão, chamando outros 
a aceitar as demandas do Absoluto como revelado em Cristo. O problema 
então é: Como uma pessoa vivendo no século 19 pode se relacionar com 
alguém que viveu tantos anos atrás? É meramente por meio da sucessão de 
seguidores de Jesus, que existiram ao longo das eras, e que mantiveram sua 
mensagem viva? Se este é o caso, não se segue, então, que a força da mensa
gem original deve ter se enfraquecido ao longo das gerações, e que nós estamos, 
portanto, em desvantagem quando comparados com os contemporâneos de 
Jesus? Esta é a questão a que Kierkegaard se dirige na obra Fragmentos Filo
sóficos. Sua resposta é que, mesmo para aqueles que viram Jesus em carne, 
tal visão factual não era necessariamente condutora para a fé. Ver Jesus 
simplesmente lhes torítou possível se tornarem discípulos; mas a consuma
ção daquela possibilidade ocorreu somente quando eles deram o salto de fé. 
Semelhantemente, nós que vivemos séculos depois do fato necessitamos do 
testemunho daqueles que viram Jesus, pois sem tal percepção factual seria 
obviamente impossível tornarmo-nos seus discípulos. Mas ainda é o salto 
de fé, e não o poder convincente do testemunho, que nos torna crentes. Em 
ambos os casos, a revelação é necessária. “Agora assim como o histórico dá 
ocasião para o contemporâneo se tomar um discípulo, mas somente deve 
ser notado por meio do recebimento da condição do próprio Deus... da mesma 
forma, o testemunho dos contemporâneos dá ocasião para cada sucessor se 
tornar um discípulo, mas somente deve ser notado por meio do recebimento 
das condições dadas pelo próprio Deus.” °̂

The Sickness unto Death (Princeton: Princeton University Press), p.204. 
“  Philosophical Fragments, p.84.



Uma vez mais, tornar-se um discípulo não é nunca uma questão fácil. 
Não era suficiente ser um pescador galileu no século P , e não é suficiente 
ser um luterano dinamarquês no 19.

A era de Kierkegaard não estava preparada para ouvir sua mensagem. 
Os elementos na igreja e o “Sistema” que ele atacou não eram vistos como 
problemas pela maioria dos seus contemporâneos. Sua influência no século 
19 foi, portanto, mínima. Mas quando ele foi redescoberto no século 20, 
quando muitas das antigas certezas das gerações anteriores estavam em 
colapso, seu impacto foi grande e muito mais profundo.

No campo geral da Filosofia, independente de sua vocação cristã, 
Kierkegaard tem sido uma das principais fontes do Existencialismo moder
no. Sua insistência na categoria da existência humana, que nem o sistema 
hegeliano, nem qualquer outro sistema humano foi capaz de apreender, foi 
a descoberta inicial que deu origem às varias formas do Existencialismo 
contemporâneo.

Na Teologia, a contribuição mais importante de Kierkegaard foi chamar 
atenção para a descontinuidade entre história e fé, e entre a ordem do ético 
e a ordem do religioso. O Cristianismo não é a culminação natural do me
lhor da criatura humana. As influências desta descoberta podem ser vistas 
na compreensão da primeira fase literária de Barth quanto ao relaciona
mento entre natureza e graça. Além disso, Kierkegaard serviu para mostrar 
que os pontos de vista de Lutero quanto à diversidade radical da graça havi
am sido inconscientemente deixados de lado. Nisto ele contribuiu para o 
renascimento dos estudos de Lutero, que tem sido uma característica da 
teologia do século 20, especialmente na Escandinávia.

Ao mostrar que o oposto do pecado é fé, e não virtude, Kierkegaard 
alertou a teologia do século 20 acerca do moralismo envolvido na aborda
gem racionalista da fé e da ética, e forçou as gerações subseqüentes a en
frentar a necessidade de se desenvolver a ética cristã em consonância com 
a doutrina da justificação pela fé.

Kierkegaard também salientou vigorosamente que a ortodoxia não é su
ficiente. A fé não é uma questão de formulações doutrinárias, mas é, ao 
contrário, um relacionamento com Deus.

Finalmente, a teoria de Kierkegaard da comunicação indireta e sua base 
teológica e psicológica para tal comunicação serviram para estimular tentati
vas de expressar a fé cristã por meio de drama, ficção e outros meios indiretos.

Por outro lado, entretanto, existem alguns elementos no pensamento de 
Kierkegaard que devem ser vistos como negativos. O mais importante des-



tes é seu individualismo exagerado. Ele não somente foi uma figura solitá
ria, mas projetou sua solidão no todo da Teologia. Alguém deve enfrentar a 
Deus sozinho. A fé é uma decisão individual. No estágio religioso, é impos
sível comunicar a outros as razões das ações de alguém. Tal compreensão 
da vida da fé é insuficiente em dois aspectos: primeiro, ela deixa pouco 
espaço para uma doutrina da igreja; segundo, ela ignora a natureza 
corporativa do pecado e injustiça, e, assim, não serve para convocar o cren
te à ação na esfera da sociedade. Desde que o século 20 foi forçado a levan
tar novas questões sobre Eclesiologia e justiça e ação sociais, Kierkegaard 
não foi útil neste ponto.

Finalm ente, em bora haja algo adm irável na descrição lírica de 
Kierkegaard acerca da vida religiosa, o “cavaleiro da fé” é descrito em ter
mos tais que a doutrina da graça é algo obscurecida. O que ele diz é impor
tante, é ousar grandemente, é dar o salto, aceitar o horror que vem com a fé. 
É difícil ver como isto se relaciona com a graça.

Em resumo, há muito em Kierkegaard que seria difícil de se seguir no 
século 20. E ainda, talvez este seja seu grande sucesso. Pois ele se levantou 
não para fazer seguidores para si mesmo, mas discípulos para um Outro. 
Ele se agradaria de saber que voz “semelhante à de gaivota” levantou pou
cos seguidores, mas muitos ouvidos atentos.

A teologia de Ritschl

Albrecht Ritschl (1822-1889)^‘ é o quarto teólogo representativo que 
nós estudaremos neste capítulo. Durante seus primeiros anos, ele esteve 
sob a influência da escola de Tübingen -  acerca da qual mais será dito na 
próxima seção deste capítulo -  mas logo ele sentiu necessidade de abando
nar o Hegelianismo que subjaz no fundamento da interpretação daquela 
escola do Cristianismo primitivo. A convicção de que o Hegelianismo, bem 
como qualquer outra forma de especulação metafísica, devem ser expulsos 
da teologia, pode ser vista como o ponto de partida para a própria teologia 
de Ritschl. Ele sentiu que a especulação intelectual jamais poderia levar à

p. J. Hefner, Faith and the Vitalities o f History: A Theological Study Base don the Work 
Albrecht Ritschl (Nova York: Harper, 1966); D. L. Mueller, An Introduction to the Theology ofAlbrec 
Ritschl (Filadélfia: Westminster Press, 1969).



doutrina cristã. O domínio da religião não é o conhecimento metafísico, 
mas o valor moral. A religião é essencialmente prática, e o conhecimento 
religioso deve ser distinguido do conhecimento teórico. Enquanto que o 
último expressa o ser, o primeiro expressa o valor. Esta ênfase no caráter 
prático da religião é obviamente extraída de Kant. O mesmo é verdade quanto 
à rejeição da Metafísica. Portanto, num certo sentido, o que Ritschl está 
fazendo é retornar, além de Hegel, para o Kant original, e assumir seu desa
fio e oportunidade mais seriamente do que o fizeram aqueles que simples
mente viram o Idealismo posterior como o epítome da Filosofia.

Por outro lado, Ristchl desejou distinguir sua posição o mais claramente 
possível da de Schleiermacher. O que ele viu em Schleiermacher foi uma 
tentativa romântica de ultrapassar o desafio postulado por Kant. Ele tendeu 
a desconsiderar tudo que Schleiermacher dissera sobre a importância do 
Jesus histórico e da comunidade e, portanto, viu sua teologia como conta
minada com um subjetivismo que correu o risco de deixar o caminho aberto 
para o misticismo. E Ritschl considerou o misticismo um das piores perver
sões possíveis do Cristianismo, pois ele leva o indivíduo para longe do mundo 
e da responsabilidade moral, e destrói o sentido de comunidade entre os 
crentes. Por estas razões, os escritos de Ritschl são cheios de ataques a 
Schleiermacher. E ainda, quando alguém agora lê estes escritos, a partir da 
perspectiva de uma era posterior, é claro que sua dívida e concordância 
com aquele teólogo anterior foram maiores do que ele pensava.

O método e o caráter geral da teologia de Ritschl são melhor vistos em 
seus três grandes volumes da obra A Doutrina Cristã da Justificação e Re
conciliação, que ele começou a publicar em 1870. Aqui, ele declara que o 
Cristianismo não é como um círculo que pode ser descrito a partir de um 
único centro, mas, ao contrário, como uma elipse com dois focos: reden
ção e o reino de Deus.^^ O relacionamento entre estes dois é tão intimo 
que eles jamais podem ser separados. Freqüentemente, teólogos tentaram 
falar como se o primeiro destes dois focos fosse o próprio campo da Teo
logia, e o último fosse a base para a Ética. Isto é um erro, pois cada um 
dos dois focos somente pode ser propriamente compreendido “sob a in
fluência construtiva do outro”.

The Christian Doctrine o f  Justification and Reconciliation (Nova York: Scribner’s, 1900), 
3:11-13.

5-’ Ibid., p. 14.



Perdão de pecados significa que a pena da separação de Deus foi remo
vida. '̂* Isto não implica, entretanto, que Cristo realizou um ato objetivo de 
expiação por nossos pecados. O que efetivamente acontece é, ao contrário, 
que a consciência de culpa por não cumprir o destino moral estabelecido 
por Deus para nós perde seu poder de nos separar de Deus.^^ Deus não 
precisa ser reconciliado conosco; somos nós que permanecemos com ne
cessidade de reconciliação. Aqui, Ristchl rejeita a teoria “objetiva” ou “ju 
dicial” da expiação, geralmente conectada com o nome de Anselmo, em 
favor de uma versão modernizada da teoria “subjetiva” de Abelardo. A prin
cipal diferença entre Ritschl e Abelardo neste ponto é que em Ristchl não 
se encontram as ênfases no sobrenatural e na divindade essencial de Cristo 
que são tão claras em Abelardo. Em outras palavras, a teoria de Ritschl da 
expiação é uma versão exagerada da “justiça imputada” de Lutero, que se 
tornou unilateral porque Ritschl crê que qualquer afirmação sobre a “justi
ça” ou “ira” de Deus contradiria o atributo divino central que é o amor.

Reconciliação implica em mais do que justificação, pois enquanto que 
esta fala somente do perdão de pecados, aquela se refere à nova vida base
ada nesse perdão.

Pela idéia da justificação, pecadores são determinados apenas passi
vamente, e [conseqüentemente] ela falha em nos informar que estí
mulo age sobre eles pelo tratamento divino de seu caso. Por outro 
lado, a idéia de reconciliação expressa o fato de que aqueles que ante
riormente estavam engajados em uma contradição ativa em relação a 
Deus foram, pelo perdão, trazidos a uma direção harmoniosa em rela
ção a Deus e, antes de tudo, à concordância com a intenção nutrida 
por Ele em agir assim. A partir deste ponto de vista, nós podemos 
contar com isso, que a justificação, que é dispensada com êxito por 
Deus, encontra sua manifestação e resposta em funções definitivas 
das pessoas reconciliadas.^*’

É aqui que o reino de Deus entra em cena, pois o novo relacionamento 
com Deus promovida pela reconciliação não é uma matéria puramente in
dividualista. É corporativa tanto em se originar na comunidade da fé, quan
to em se direciona para o reino de Deus. Este reino não é uma ordem so-

M d ., p.53. 
55 Ibid., p.79. 
5*’ Ibid., p.78.



brenatural que acontecerá por meio de uma intervenção do alto em algum 
tempo futuro. É, ao contrário, a nova ordem que começou com Jésus, cuja 
vocação pessoal foi precisamente fundar o reino. Em conteúdo, o reino é 
um estado corporativo de vida no qual o espírito rege sobre a natureza, e há 
um serviço mútuo amoroso e livre entre os seres humanos. Neste reino, 
cada pessoa tem uma vocação particular e, portanto, responsabilidade mo
ral -  que é a essência da vida religiosa -  consiste em cumprir essa vocação.

A importância de Ritschl -  em contraste com Schleiermacher e Kierkegaard -  
deve ser encontrada nem tanto no que é estritamente sua teologia, mas na 
maneira em que ele reflete a direção que a teologia estava tomando na me
tade final do século 19. Isto pode ser visto pelo menos em quatro pontos. 
Primeiro, sua ênfase no amor de Deus, a ponto de rejeitar a justiça e a ira 
divinas, é característica do período. A transcendência de um Deus que julga 
e questiona toda atividade humana foi grandemente perdida na teologia 
liberal do período precedente à Primeira Guerra Mundial. Segundo, como 
conseqüência do primeiro ponto, tanto o pecado quanto a graça foram signifi
cativamente reduzidos em importância. O pecado se origina na ignorância, 
e consiste em atos maus, e não em um estado do ser. A graça é pouco mais 
do que nossa consciência do amor de Deus. Terceiro, a melhor abordagem 
para o estudo da natureza essencial do Cristianismo é por meio do estudo 
histórico. Esta ênfase foi diretamente conectada com os estudos históricos 
que nós mencionaremos na seção seguinte, e num certo sentido foi o resul
tado da ênfase de Schleiermacher na centralidade de Jesus e na fé da comu
nidade como o assunto próprio da Teologia Sistemática. Finalmente, a ên
fase de Ritschl na moralidade como o domínio da religião, que ele extraiu 
de Kant, foi crescentemente importante neste período. O próprio Ritschl 
identificou tanto a moralidade cristã com o que era corrente em seu tempo 
que tem se afirmado acerca do seu ideal de vida cristã que ele é “a própria 
epítome da burguesia alemã nacional-liberal da era de Bismarck”.̂  ̂Portan
to, sua teologia levou facilmente para a identificação da cultura alemã com 
o Cristianismo, que teve conseqüências tão trágicas no século 20. Por outro 
lado, sua ênfase nos julgamentos dos valores morais, e na aplicação de tais 
julgam entos ao reino de Deus, levou ao evangelho social de Walter 
Rauschenbusch, bem como a aplicações mais recentes da fé cristã à tarefa

' K. Barth, From Rousseau to Ritschl (Londres: SCM Press, 1959), p.392.



de reorganizar a sociedade. Por mais de uma geração, entretanto, Ritschl 
foi o principal personagem da teologia alemã, e é a seus seguidores que o 
nome “teólogos liberais” é mais estritamente aplicado pelos historiadores 
da teologia.

A questão da história

Um tema que permeou a investigação teológica no século 19 foi a his
tória. Este foi parcialmente o resultado da tentativa de Hegel de colocar a 
história no centro da realidade, em parte um reflexo do otimismo do tem
po e sua confiança no progresso, e em parte o resultado de estudos críti
cos no campo da história. Já no século 18, os deístas e outros levantaram 
questões sobre a historicidade de narrativas bíblicas, particularmente a 
respeito dos milagres. A Alemanha ficarau chocada com as publicações 
póstumas de porções do trabalho de Hermann Samuel Reimarus (1694
1767), Apologia para os Adoradores Racionais de Deus. Este incitara os 
estudiosos bíblicos a assumir o desafio de um estudo crítico da Escritura. 
Notáveis nesta iniciativa foram Johann Salomo Semler (1725-1791), um 
professor de Teologia em Halle que se tornou um dos pioneiros do méto
do histórico-crítico no estudo da BiT»lia, e Johann August Ernesti (1707
1781), cujo trabalho se concentrou em questões de Gramática e Filosofia. 
Também no século 18, Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) publicara a 
obra A Educação da Raça Humana, em que ele argumentou que em todo o 
processo da história a raça humana está se movendo rumo a um entendi
mento religioso superior e mais refinado e que, portanto, estava se aproxi
mando o tempo quando os ensinos tradicionais da Escritura e dos Credos 
não seriam mais necessários. Estes haviam sido muito importantes como 
passos no processo educacional da humanidade. Mas tais passos não deve
riam ser absolutizados. Somente o princípio por trás deles, que os seres 
humanos poderiam crescentemente abordar por meios racionais, deveriam 
ser absolutizados.

O século 19 tomou estas várias tendências, todas apontando para a 
centralidade da história, e as entrelaçou de diferentes modos. Nós vimos 
Kierkegaard levantando a questão do discipulado após dezenove séculos. 
Schleiermacher salientando a continuidade da comunidade da fé, e Hegel 
desenvolvendo toda uma Filosofia da História.

Em Tübingen, F. C. Baur, que já mencionamos como um seguidor de Hegel. 
procurou aplicar os métodos hegelianos ao estudo do Novo Testamento. Sua



“escola Tübingeana” estudou as várias tendências teológicas que aparecem 
no Novo Testamento, que ela considerou a síntese de perspectivas teológi
cas primitivas. Em particular, a escola Tübingeana salientou o contraste 
entre uma “Teologia Petrina” e uma “Teologia Paulina” posterior. Ecos deste 
conflito podem ser ouvidos no Novo Testamento, embora a formação do 
próprio cânon fosse parte da síntese que os uniria no Cristianismo primiti
vo. Posteriormente, nos Estados Unidos, Philip Schaff (1819-1893) e a “es
cola de Mercersburgo” aplicariam estes princípios à História da Igreja, pro
pondo que o Catolicismo Romano incorporasse o princípio petrino e o Pro
testantismo o paulino e buscassem uma nova síntese.

Em 1835, D. F. Strauss publicou sua obra A Vida de Jesus, em que ele 
argumentou que aqueles que aceitaram os milagres e as referências ao so
brenatural como literais erraram, e que o mesmo foi verdade quanto àque
les que simplesmente os rejeitaram como ficção. O Novo Testamento não é 
simplesmente uma crônica; ele é um testemunho de fé por aqueles que cri
am em Jesus. Suas narrativas, portanto, não deveriam ser lidas como afir
mações do fato. Elas são, na verdade, “mitos”. Um mito, no sentido em que 
Strauss usa a palavra, não é pura falsidade. Pelo contrário, um mito expres
sa verdade da mais alta ordem. O que é, portanto, importante sobre o Novo 
Testamento não é o próprio Jesus, ou seus milagres, ou mesmo seus ensi
nos, mas a verdade fundamental à qual estes apontam; a unidade suprema 
de Deus com a humanidade.

Este foi o contexto do longo processo revisto em 1906 por Alberto 
Schweitzer em seu famoso livro A Busca pelo Jesus Histórico, cujo título 
original integral é From Reimarus to Wrede, A History o f Research on the 
Life o f Jesus [De Reimarus até Wrede, Uma História da Pesquisa na Vida 
de Jesus], Aqui, Schweitzer salientou que as visões de Jesus, e a maneira 
em que a pesquisa na sua vida foi conduzida, se desenvolvera durante o 
curso do século. A princípio, o debate se concentrou na questão dos mila
gres e do sobrenatural. Depois, houve tentativas para se descobrir os traba
lhos internos da mente de Jesus, e apresentá-lo como o exemplo manifes
tando o que existe de heróico em todos nós. O mais notável expoente desta 
abordagem foi Ernst Renan com a obra Vida de Jesus, que por muitos anos 
foi um best-seller popular, e proveu a maioria dos europeus educados com 
suas imagens de Jesus. O trabalho de Baur e seus colegas, então, levantou 
questões sobre a confiabilidade dos dados factuais que autores anteriores 
haviam extraído do Novo Testamento como a base para suas perspectivas 
da vida de Jesus -  em particular aqueles encontrados no Quarto Evangelho.



Finalmente, em 1892, Johannes Weiss publicou a ohra A Pregação de Jesus 
sobre o Reino de Deus, em que ele mostrou que todos estes estudos de Jesus 
haviam omitido o elemento apocalíptico que é central para entender sua 
pregação e sua vida. As “vidas” anteriores de Jesus haviam-no tornado em 
um ideal do século 19, esquecendo que seu próprio cenário era a expectati
va escatológica do seu ambiente judaico. O Jesus amigável e polido dessas 
“vidas” nunca existiu; ele era simplesmente uma projeção dos desejos dos 
seus biógrafos.

O próprio Schweitzer estava convencido que Weiss estava correto em 
sua ênfase no aspecto escatológico dos ensinos de Jesus. Ele também pen
sou que importava redescobrir não o Jesus histórico, mas, ao contrário, o 
que ele chamou “o espírito de Jesus”. E assim, ele concluiu com seus pará
grafos agora famosos, com que ele então selou uma vida de serviço de auto- 
entrega na África:

Mas a verdade é, não é o Jesus conhecido historicamente, mas o Jesus 
que se levanta espiritualmente entre os homens, que é importante para 
nosso tempo e pode ajudá-lo. Não o Jesus histórico, mas o espírito 
que em ana dele e se empenha por nova influência e governo nos espí
ritos dos homens, é isso que vence o mundo.

Não é concedido à História separar o que é permanente e eterno no 
ser de Jesus das formas históricas que surgiram, e introduzi-lo em 
nosso mundo como uma influência viva.... Ele vem a nós como Um 
desconhecido, sem nome, como antigamente, à beira do lago, Ele veio 
para aqueles homens que não O conheceram. Ele nos fala a mesma 
palavra: “Segue-me!” e nos envia para as tarefas que ele tem que cum 
prir em nosso tempo. Ele ordena. E para aqueles que O obedecem, 
sejam eles sábios ou simples, Ele se revelará nas labutas, nos confli
tos, nos sofrimentos por que eles devem passar em Sua comunhão, e, 
como um mistério inefável, eles aprenderão em sua própria experiên
cia quem Ele

A partir desta citação, seria evidente que existe uma conexão entre o 
fracasso destas tentativas de descrever Jesus em termos da era moderna, e a 
proclamação vibrante de Barth do Outro soberano que fala uma palavra óe 
graça e julgamento, apenas poucos anos mais tarde. Também é claro quf

‘ The Quest fo r  the Historical Jesus (Nova York: Macmillan, 1922), pp.399,401.



Schleiermacher fora vindicado, e que a tentativa de separar a pessoa de 
Jesus dos seus ensinos, ou de ir além da fé da comunidade cristã, estava 
fadada ao fracasso. Em tempos mais recentes, uma nova busca do Jesus 
histórico foi retomada; mas, apesar de suas melhores ferramentas, esta nova 
busca aprendeu a humildade dos séculos anteriores.

Conquanto o interesse na história estivesse levando o século 19 para esta 
busca, também estava se manifestando em uma pesquisa abundante sobre a 
história do Cristianismo. A figura mais notável neste registro foi Adolf von 
Harnack (1851 -1930), cuja obra História dos Dogmas permanece como um 
monumento para a pesquisa histórica. Harnack foi um seguidor entusiasta 
de Ritschl, que ele chamou “o último dos Pais da igreja”. Portanto, ele 
pensava que os ensinos de Jesus podiam ser resumidos em três pontos:

Primeiro, o Reino de Deus e sua vinda.
Segundo, Deus o Pai e o valor infinito da alma humana.
Terceiro, a justiça mais elevada e o mandamento do amor.^’’

Aphcando este ponto de vista à história do pensamento cristão, toda essa 
história surgiu como um processo de helenização crescente por meio do 
qual o foco de atenção mudou dos ensinos de Jesus para sua pessoa. Isto o 
levou a chamar os protestantes para longe da resultados dogmáticos, 
litúrgicos e eclesiásticos desse processo, retornando para os ensinos origi
nais de Jesus. Isto também o levou a uma crítica severa tanto da Ortodoxia 
Oriental “  quanto das tradições católico-romanas.''*

Outro desenvolvimento relacionado foi a obra Religionsgeschichtliche 
Schule (ou História das Escolas das Religiões), que procurou colocar o Cris
tianismo dentro do contexto da história das religiões, e, em particular, das 
religiões no meio das quais ele nasceu. Foi nesta escola que as teorias mais 
radicais surgiram sobre a influência de antigos mitos gnósticos e de religiões 
de mistério sobre o Cristianismo. A obra de J. F. W. Bousset, Cristo o Se-

What ix Christianity? (Nova York: Harper and Brothers, 1957), p.51.
“  “Não existe espetáculo mais triste do que esta transformação da religião cristã de uma adoração a 

Deus em espírito e em verdade para uma adoração a Deus em sinais, fómiulas e ídolos.” What is 
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“...Como uma igreja externa e visível e um Estado fundado na lei e na força, o Catolicismo- 
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Ibid., p.264.



nhor, publicada em 1913, é um exemplo típico da abordagem desta escola, 
pois aqui Bousset busca descobrir o processo pelo qual o título de “kyrios” 
(Senhor) passou de outras religiões para o Cristianismo, e como ocorreu que 
Jesus foi levantado ao estado exaltado de Senhor.

O autor mais influente proveniente desta escola, entretanto, foi Emst 
Troeltsch (1865-1923).“  Troeltsch estava interessado, acima de tudo, no 
relacionamento entre religião e cultura, ou no lugar da religião dentro da 
totalidade da vida. Ele se opôs o entendimento de Marx neste ponto, e insis
tiu que existe uma “religiosidade a priori” que influencia a sociedade, e que 
não é meramente o resultado do trabalho dos interesses sociais e econômi
cos. Ao mesmo tempo, ele sentiu que a interação entre religiões e socieda
de necessitava de um estudo posterior, e ele se determinou a fazê-lo no 
contexto da religião cristã. Embora ele ocupasse a cadeira de Teologia, ele 
sentiu que os livros sobre Teologia Sistemática, precisamente porque eles 
não levavam em conta os fatores culturais e históricos, eram devocionais 
embora eles passassem por eruditos. Ele sentiu que uma grande parte das 
dificuldades que os alemães tinham em tornar sua fé relevante para os pro
blemas políticos e sociais se originava da influência do Luteranismo com 
suas aguda distinção entre Lei e Evangelho, e, portanto, se tornou um estu
dante de Calvino, Calvinismo e sua relação com a sociedade moderna. Seu 
trabalho mais famoso, entretanto, foi Os Ensinos Sociais das Igrejas Cris- 
tãs.^^ Aqui, ele classifica os vários grupos cristãos, de acordo com a manei
ra pela qual eles se relacionam com a sociedade ã sua volta, em igrejas, 
seitas e grupos místicos -  uma classificação que tem tido uso difundido 
entre os sociólogos da religião.

O Evangelho Social e Walter Rauschenbusch

Uma das contribuições mais importantes dos Estados Unidos para o de
senvolvimento do pensamento cristão foi o Evangelho Social. Ele surgiu no 
fim do século 19 e começo do 20, quando o capitalismo extremo estava se 
desenvolvendo desenfreado com poucas leis para refreá-lo. Foi precisamente 
o tempo quando os problemas sociais produzidos por este modo de desen-

Existe uma excelente introdução sobre Troeltsch em W. Pauck, From Luther to Tillich: The 
Reformers and Their Heirs (Nova York: Harper e Row, 1984), pp.106-138.

“  Publicado primeiramente em 1912. Tradução Inglesa, 2 volumes (Nova York: Macmillan, 1931



volvimento industrial e econômico já estavam sendo sentidos, e havia ain
da pouco esforço da parte da sociedade para responder à nova situação. A 
nova nação, nascida um pouco mais de um século atrás, com esperança de 
“liberdade e justiça para todos”, começava a ser infestada por cortiços ur
banos que eram claramente o resultado da injustiça econômica e social. E 
enquanto isso estava ocorrendo, as igrejas pareciam satisfeitas em continuar 
a tarefa de chamar indivíduos ao arrependimento e conversão, freqüente
mente alegando que a conversão dos indivíduos era suficiente para a 
reestruturação da sociedade.

Foi contra esta compreensão da tarefa cristã que o movimento do evan
gelho social apontou seu vigoroso protesto. Embora o próprio movimento 
tivesse começado poucos anos antes, ele encontrou sua expressão mais cla
ra e convincente no trabalho de Walter Rauschenbusch (1861-1918),®"* e 
especialmente em seus dois livros O Cristianismo e a Crise Social e Uma 
Teologia para o Evangelho Social. O fato de Rauschenbusch ser o filho de 
um professor batista alemão significou que ele foi capaz de fazer uso da 
teologia liberal alemã para sua formulação das dimensões sociais do evan
gelho. Sua experiência de onze anos como um pastor em um dos piores 
regiões da cidade de Nova York deu-lhe um profundo discernimento da 
natureza dos males que afligiam a nação. Foi sua habilidade de combinar 
estes dois elementos que o tornaram o líder inquestionável do movimento.

Em parte por meio da influência de Ritschl, Rauschenbusch estava cons
ciente da natureza corporativa do pecado e da importância do reino de 
Deus no Novo Testamento. Juntando estes conhecimentos ao uso de ferra
mentas científicas para a análise da sociedade, ele chegou à conclusão 
que os problemas que eram tão evidentes nos cortiços de Nova York não 
seriam resolvidos pela mera filantropia ou pela conversão de indivíduos 
um após o outro. Era necessário afetar a própria ordem da sociedade, suas 
leis e instituições, de forma a prover um meio ambiente mais justo para a 
vida humana.

A religião social, também, demanda arrependimento e fé: arrependi
mento pelos nossos pecados sociais; fé na possibilidade de um a nova

“  D. R. Sharpe, Walter Rauschenbusch  (Nova York: Macmillan, 1942); R. Miiller, Walter 
Rauschenbusch: Ein Beitrag zur Begegnung des deutschen und das amerikanischen Protestantismus 
(Leiden: E. J. Brill, 1957). Ver também: C. H. Hopkins, The Rise o f the Social Gospel in American 
Protestantism 1865-1915 (New Haven: Yale University Press, 1940).



ordem social. Enquanto o homem vê em nossa presente sociedade 
apenas uns poucos abusos inevitáveis e não reconhece o pecado e o 
mal profundam ente arraigado na própria constituição da presente or
dem, ele ainda está em um estado de cegueira moral e sem convicção 
de pecado. Aqueles que crêem em um a ordem social m elhor são fre
qüentemente advertidos de que eles não conhecem a pecaminosidade 
do coração humano. Eles poderiam legidm am ente revidar a acusação 
em relação aos homens da escola evangélica.“

É esta pecaminosidade profundamente arraigada na ordem social que os 
cristãos são chamados a atacar. Isto deve ser feito por meio da pregação do 
evangelho. Mas não o evangelho que termina com a salvação pessoal e a 
moralidade individualista. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo concla
ma todos os seus crentes a trabalhar para o Reino de Deus, que é um reino 
de justiça.

Rauschenbusch entendeu este reino -  bem como muitas outras facetas da 
fé cristã -  em termos essencialmente liberais. Embora houvesse muito em 
sua teologia que transcendeu o Liberalismo, este fato não foi visto pela maioria 
dos seus contemporâneos e, portanto, seu pensamento sofreu com o desapa
recimento do Liberalismo que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. En
tretanto, em tempos mais recentes, na medida em que questões sociais 
novamente retomaram ao primeiro plano da preocupação cristã, e seus escri
tos têm sido lidos a partir de uma perspectiva diferente, Rauschenbusch tem 
se revelado como o precursor de uma grande parte da teologia do século 20, e 
um teólogo muito mais profundo do que se pensou numa época anterior.

O crescimento do neo-confessionalismo

Em resposta a estas várias formas de teologia que pareciam desafiar 
muitas das suposições tradicionais, e também ao individuahsmo do Pietismo, 
houve uma ênfase renovada no Confessionalismo em círculos amplamente 
divergentes em vários pontos no século 19.“  Na Alemanha, ele tomou a 
forma do movimento neo-luterano, cujos líderes estavam preocupados com

“  Christianity and the Social Crisis (Nova York: Macmillan, 1919), p.349.
“  Existe um excelente estudo global deste movimento: W. H. Conser, Church and Confession: 

Conser\’ãtive Theologians in Germany, England and América, 1815-1866 (Atlanta: Mercer Uni versit\ 
Press, 1984).



a invasão do Racionalismo na ortodoxia, do Pietismo no entendimento 
corporativo do Cristianismo e da igreja, e das idéias liberais e nacionalistas 
na estrutura da sociedade.

Nos Estados Unidos, o neo-Confessionalismo foi uma resposta a desafios 
semelhantes: Racionalismo -  em particular a teoria da evolução, de Darwin, 
-  o individualismo do reavivamento, e o crescimento do liberalismo políti
co e idéias igualitárias. Neste caso, em virtude do pluralismo confessional 
da nação, a reação tomou dois cursos disdntos que, por vezes, se uniram. 
Um foi um movimento entre algumas tradições -  em particular, a luterana, 
reformada e anglicana -  para reforçar sua posição confessional, freqüente
mente fortalecendo laços com o país de origem na Europa. Outra reação foi 
o movimento “fundamentalista”, assim chamado por causa dos cinco “fun
damentos” proclamados numa confêrencia em Niagara Falls, em 1895. Es
tes fundamentos eram a inerrância das Escrituras e quatro pontos relaciona
dos com Jesus: seu nascimento virginal, sua morte substitutiva, sua ressurrei
ção física e sua volta iminente. Embora o fundamentalismo não se originasse 
do neo- Confessionalismo, e ele ganhasse a maior parte de sua força de 
elementos reavivalistas, por vezes, ele juntou forças com o Confessionalismo, 
como quando a Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana adotou uma ver
são levemente revisada dos “fundamentos”.

Finalmente, uma palavra deve ser dita sobre o movimento de Oxford.®’ 
Este foi um esforço, principalmente da parte de um grupo de estudiosos 
capazes e devotos, em Oxford e na vizinhança, para contrabalançar a influên
cia do Liberalismo e do Evangelicalismo na igreja da Inglaterra. Embora o 
Liberalismo e Evangelicalismo fossem opostos de muitas maneiras, eles 
coincidiam em sua falta de um sentido da tradição, e em sua ênfase na 
autoridade do indivíduo sobre a comunidade. Os “Tractarianos” -  como os 
membros do movimento de Oxford também eram chamados -  sentiram que 
0 Protestantismo fora muito longe em sua rejeição da tradição e em sua 
ênfase no julgamento individual. Para eles, entretanto, esta não era mera
mente uma matéria de teologia abstrata, mas de devoção concreta. Ao se 
distanciarem da tradição, os liberais e os evangélicos haviam perdido gran
de parte da riqueza da adoração cristã. Sua ênfase na autoridade da Bíblia,

”  0 . Chadwick, org., The M ind u f the Oxford Movement (Stanford: Stanford University Press,
1960); C. H. Dawson, The Spirit o f the Oxford Movement (Londres: Sheed & Ward, 1945); E. R. 
Fairweather, org.. The Oxford Movement (Nova York: Oxford University Press, 1964).



sem qualquer senso de tradição, os levara, muito involuntariamente, a colo
car a autoridade do intérprete individual acima da autoridade da Escritura. 
A tradição seria um corretivo para isto, pois então cristãos individuais não 
estariam tão prontos para oferecer suas próprias interpretações particula
res. Uma liturgia que reviveu a tradição patrística da igreja seria um meio 
para restabelecer a natureza corporativa da vida cristã ao seu próprio lugar. 
Esta também seria ajudada por crescentes contatos entre a igreja da Ingla
terra e as igrejas Orientais. Além disso, a igreja tinha um propósito e auto
ridade divinamente comissionados e, portanto, não se deveria permitir ao 
Estado intervir em matérias eclesiásticas.

O movimento veio à luz em 1833, quando o famoso estudioso e escritor 
João Keble pregou em Oxford contra a redução pelo Parlamento do número 
dos bispados anglicanos na Irlanda. Naquele mesmo ano, os Tratados para 
os Tempos começaram a aparecer. Estes foram publicações, por um número 
de estudiosos, tentando mostrar o valor da genuína tradição católica para a 
igreja da Inglaterra, contra “Papismo e Dissensão”. O primeiro e o último 
[tratados] -  o 19 -  foram escritos por João Henry Newman, que logo se 
tornou o líder mais bem conhecido do movimento. Com o passar dos anos, 
era óbvio que os Tratados estavam se tornando crescentemente favoráveis 
ao Catolicismo Romano. O último deles, publicado em 1841, fez tais con
cessões a Roma que o bispo de Oxford ordenou o fim da série. Quatro anos 
mais tarde, Newman declarou-se um católico romano e, finalmente, se tor
nou um cardeal. Outros seguiram o mesmo caminho, aumentando assim a 
suspeita dos oponentes do movimento.

A grande maioria dos membros do movimento de Oxford, entretanto, 
permaneceram na igreja da Inglaterra e nela tiveram grande influência. 
Deveu-se a eles uma profunda renovação litúrgica, o reavivamento das or
dens monásticas e o despertamento de uma forma de piedade mais intima
mente relacionada com a tradição da igreja como um todo. Finalmente, sua 
influência alcançaria além dos limites da comunhão anglicana e seria senti
da em diversos outros corpos protestantes. O impacto do movimento tam
bém pôde ser visto na contribuição que a igreja da Inglaterra finalmente 
faria à causa do ecumenismo. Quanto a Newman, nós o encontraremos no
vamente quando discutirmos a teologia católico-romana.

O precedente é apenas uma breve revisão de alguns dos principais teólo
gos e movimentos dentro do Protestantismo no século 19. Nos dois capítu
los seguintes, enquanto examinarmos a teologia católico-romana e a Orto
doxia Oriental durante o mesmo período, a vitalidade e a originalidade da



teologia protestante nesse tempo se tornarão crescentemente surpreenden
tes. Enquanto os outros dois ramos da igreja cristã estavam lutando para 
manter a ortodoxia tradicional imaculada pelos tempos modernos, um nú
mero de teólogos protestantes estava buscando modos de se relacionar a 
teologia às novas correntes do pensamento. A ânsia de desenvolver siste
mas teológicos compreensivos foi uma das características mais notáveis do 
período. Esta ânsia levou a reformulações radicais da fé cristã. Teólogos 
protestantes tentaram considerar não apenas a Filosofia abstrata e a Lógica, 
mas também as condições sociais, políticas e econômicas da época. En
quanto a influência direta da igreja estava decrescendo por meio do cresci
mento do Estado secular, o impacto do Protestantismo estava crescendo por 
meio de um envolvimento maior no mundo.

Portanto, embora o século 19 tenha sido freqüentemente criticado por 
teólogos posteriores, e embora houvesse muito nele que dificilmente poderia 
servir como um guia para nosso tempo, ele ainda permanece -  juntamente 
com o 16 -  um dos dois grandes momentos da teologia protestante.



XIV
TEOLOGIA CATOLICO-ROMANA ATÉ A 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

Como vimos, durante o século 16 a Igreja Católica Romana passou por 
um período de intensa atividade teológica e profunda reforma. Ela emergiu 
neste período -  pelo menos em teoria -  como um corpo altamente centrali
zado, pois após alguma hesitação, Roma tomou a liderança no movimento 
de reforma. Esta centralização ocorreu precisamente no tempo em que as 
nações emergentes européias estavam afirmando sua própria autonomia, 
freqüentemente sob o governo de monarcas autocratas. Tais governantes 
não olhariam com bons olhos a existência de uma igreja, cuja lealdade pa
recesse ser dirigida a outro monarca, dentro de seus territórios. Portanto, 
eles encorajaram, dentro da Igreja Católica, aqueles que, por várias razões, 
sentiram que o poder do papa devia ser restringido. Como resultado, uma 
das questões teológicas dominantes durante o período do século 17 ao 19 
foi a natureza precisa e escopo da autoridade do papa. Como nós veremos, 
o Galicanismo, o Febronianismo e o Josefismo foram tentativas de limitar 
essa autoridade, enquanto que o Ultramontanismo foi a atitude oposta. Em 
um sentido, o Primeiro Concilio do Vaticano foi o resultado da controvér
sia, com a vitória indo para o campo ultramontanista.

A segunda preocupação que ocupou as mentes dos teólogos durante este 
período foi a maneira em que a igreja devia responder às novas tendências 
no mundo.O ponto em que esta questão se tomou mais aguda foi a ameaça 
que a nova Ciência, Filosofia e idéias políticas aparentemente levantaram 
para a ortodoxia católica. Neste ponto, a história da igreja romana neste



período é uma série quase ininterrupta de tentativas para afirmar o valor 
dos pontos de vista tradicionais sobre os novos -  uma tendência que culmi
nou na condenação do Modernismo em 1907. Por outro lado, sobre a ques
tão do Cristianismo e da justiça social, a igreja romana tomou uma atitude 
positiva sob a liderança de Leão XIII.

Os dois parágrafos precedentes servirão como o esboço para este capítulo. 
Primeiro, nós discutiremos a questão da autoridade papal, até seu resultado 
final no Primeiro Concilio do Vaticano. Então, nos voltaremos para as questões 
que listamos acerca do relacionamento entre a igreja e o mundo moderno.

Antes de nos voltarmos para a primeira destas questões, entretanto, uma 
palavra deve ser dita sobre o Jansenismo. Esta questão ainda estava bem 
vivo durante a primeira parte do período sob consideração. Desde que nós 
já discutimos seu processo e resultado final, não retornaremos a ele aqui. 
Mas eu alerto o leitor para sua importância como parte do quadro total do 
Catolicismo Romano durante os séculos 17 e 18.

A questão da autoridade papal

Enquanto o Protestantismo estava atacando a autoridade do papa, havia 
muitos na Igreja Católica Romana que também estavam questionando aquela 
autoridade e tentando determinar seus limites. Os pontos de vista concilia
res do século 15 não tinham desaparecido completamente -  especialmente 
na França, onde eles continuaram a ser ensinados em Sorbonne por algum 
tempo. Os sentimentos nacionalistas que contribuíram para a Reforma Pro
testante na Inglaterra, Escócia, Alemanha e Holanda também existiram nos 
países católicos tais como Espanha, Portugal e França. Governantes católi
cos se sentiram desconfortáveis com a crescente centralização da autorida
de eclesiástica em Roma. Muitos prelados compartilhavam desse descon
forto, pois seu poder e autoridade estavam fadados a declinar enquanto que 
os do papa cresciam fortemente. Neste ponto de vista, eles foram apoiados 
por uma pesquisa histórica, que mostrou que, em tempos primitivos, a igre
ja não era tão centralizada como Roma agora reivindicava.

Embora esta oposição à excessiva centralização eclesiástica estivesse 
bem difundida por toda a Europa Católica, ela era mais forte na França, e, 
portanto, veio a se chamar Galicanismo. Aqueles que se opuseram aos 
galicanos e defenderam a autoridade do papa, foram chamados “ultramon- 
tanos” -  pois eles procuraram “além dos montes” (os Alpes) a esfera da 
autoridade eclesiástica.



A França teve ampla razão histórica para se tornar o centro da oposição 
ao poder de Roma. Durante sua residência em Avignon, o papado fizera 
uma série de concessões à coroa francesa -  concessões que os reis estavam 
ávidos por manter. Muitos dos líderes mais capazes do movimento conciliar 
foram franceses, e suas idéias ainda eram sustentadas por muitos naquela 
terra. Em 1516, por complexas razões políticas. Leão X assinara um acordo 
com Francisco I que deu ao rei e seus sucessores amplos poderes sobre a 
igreja em seus domínios. Portanto, quando os franceses se referiam às “li
berdades dos galicanos”, eles não estavam falando de alvos futuros, mas de 
práticas tradicionais que agora pareciam ameaçadas.

Todos estes fatores podem ser vistos em ação na maneira em que os 
franceses reagirim ao Concilio de Trento.' Quando o concíUo estava sendo 
preparado, e mesmo enquanto ele estava acontecendo, muitos na França 
objetaram à maneira em que ele foi conduzido. Para eles, Trento não era 
mais do que um concilio italiano. Como resultado, a promulgação dos edi
tos do concilio nos territórios franceses tomou-se a questão central nos pri
meiros estágios da luta entre galicanos e ultramontanos.

A oposição francesa à promulgação dos editos de Trento veio de diver
sas fontes. Aqueles que ainda se apegavam aos ideais conciliares sentiram 
que este concilio em particular concedera muito à autoridade papal. Muitos 
dos advogados mais zelosos da Reforma dentre o clero criam que seus obje
tivos poderiam ser melhor alcançados com o apoio da coroa, e que a inter
venção de Roma por meio de seu concilio e, finalmente, por meio de decre
tos papais, impediria seus esforços de ganhar o necessário apoio político 
para sua pretendida reforma. Os reis e seus apoiadores mais próximos temi
am que a promulgação das decisões de Trento seria equivalente a declarar a 
supremacia de Roma sobre a coroa -  pelo menos em matérias eclesiásticas. 
Mas a oposição mais firme veio do parlamento, controlado por uma vasta 
maioria de aristocratas idosos, que nunca concordaram com a aprovação de 
leis estrangeiras em solo francês.

Em 1580, Henrique IH, seguindo o conselho daqueles que desejavam vê- 
lo tomar a liderança na reforma da igreja, publicou em Blois uma série de 
sessenta e seis ordenanças sobre disciplina eclesiástica. Estes foram, na 
maior parte, retirados dos decretos de Trento. Mas o papa Gregório XIII

' L. Willaert, Après le concile de Trente: La restauration catholique (vol, 18 de Fliche e Martin, 
Histoire de l ’église [Paris: Bloud et Gay, I960]), pp.375-383.



sentiu que isto era uma usurpação injustificada do poder da parte das auto
ridades civis. De acordo com ele e seus apoiadores, o que o rei devia fazer 
não era decretar a reforma da igreja, mas simplesmente assinar as decisões 
de Trento. O debate que se seguiu fez pouco para fortalecer a posição de 
Roma na França.

Quando o assassinato de Henrique III deixou o trono vago e a sucessão 
em dúvida, o papa tentou intervir declarando quem era elegível para a co
roa. Isto levantou a fúria de muitos e, posteriormente, fortaleceu a posição 
galicana. Quando o ex-protestante Henrique de Navarro se tornou Henrique 
IV, ele já  estava sob o édito de excomunhão, lançado sobre ele por Roma 
como um herege reincidente. Tecnicamente, portanto, apenas o papa pode
ria restaurá-lo à comunhão. Isto colocou a igreja da França em uma situa
ção difícil, pois ela poderia ou aceitar um herege como rei ou pedir à Santa 
Sé a suspensão da excomunhão -  e, portanto, concordar com a jurisdição 
do papa em tais matérias. O que o clero francês fez foi simplesmente res
taurar o rei à comunhão com sua própria autoridade, sem consultar a Santa 
Sé. Roma reagiu contra o clero francês e contra o rei por este ato, e trouxe 
tal pressão que, dois anos mais tarde, Henrique IV teve que peticionar ao 
papa por seu perdão, e se submeter simbolicamente à disciplina da Santa 
Sé. Em troca da sua restauração à comunhão com Roma, o rei concordou a 
assinar e promulgar os decretos de Trento. Ele tentou fazer isto repetida
mente, mas a firme oposição do parlamento francês nunca o permitiu. Quan
do Henrique foi assassinado, em 1610, pelo fanático François Ravaillac, 
cujas motivações estavam conectadas com alguns argumentos ultramonta- 
nos favorecendo o tiranicídio, uma forte reação galicana se seguiu. O resul
tado foi que o Concilio de Trento ainda não foi aceito como obrigatório 
dentro do reino francês.

Em 1615, a maioria do clero francês -  que então se tornara largamente 
convencido da necessidade de ter o concilio ser considerado obrigatório na 
França -  tomou um passo significativo. Eles decidiram que, desde que a 
coroa e o parlamento não tendiam a promulgar os éditos do concilio, e que, 
de qualquer forma, estes se relacionavam com matérias espirituais ao invés 
de temporais, eles simplesmente prosseguiriam e declarariam por si mes
mos, como líderes espirituais dos cristãos no reino, que doravante os decre
tos do concilio seriam válidos e obrigatórios para todos os cristãos. Embora 
isto significasse que a questão da autoridade do concilio estava agora resol
vida -  não sem oposição civil -  significou também que esta solução viera 
do clero francês. Assim, o passo dado em I6I5 foi ambíguo. Conquanto a



maioria dos seus apoiadores fosse de ultramontanos que estavam tentando 
encorajar a autoridade do papa na França, o próprio fato de que ele reque
reu um ato da “igreja Galicana”, finalmente, serviria como um precedente 
em favor do Galicanismo.

Durante este período inicial do Galicanismo, quatro nomes são notáveis 
como principais líderes na oposição ao poder romano: Guy Coquille, Pierre 
Pithou, Edmond Richer e Jean Duvergier de Hauranne -  mais conhecido 
como Santo Cyran.

Guy Coquille (1525-1603)^ publicou as obras Tratado sobre as Liber
dades da Igreja da França e Discurso sobre as Liberdades da Igreja da 
França. Um aristocrata, um humanista e um advogado, ele baseou seus 
argumentos em um entendimento aristocrático da igreja. Os bispos são aque
les que têm a autoridade, e a primazia do papa é simplesmente de honra e 
não de autoridade. Os papas, portanto, não têm autoridade para depor reis. 
Mas estes têm autoridade sobre o clero, especialmente em matérias financei
ras e jurídicas.

Pierre Pithou (1539-1596)^ escreveu a obra As Liberdades da Igreja 
Galicana, um tratado que viu cinco impressões durante a controvérsia. Seu 
trabalho foi orientado mais historicamente do que o de Coquille, e ele tam
bém fez uso mais preciso da jurisprudência -  pois ele também era um advo
gado. Sua tese foi simplesmente que o papa não tem autoridade temporal 
nos territórios da “maioria dos reis cristãos”, e que sua autoridade espiritual 
é estritamente limitada pelos cânones dos antigos concílios. As “liberdades 
Galicanas” são oitenta e três -  relacionando-se, na sua maioria, com a auto
ridade dos bispos franceses e sínodos, e com a autoridade eclesiástica do 
rei. Pithou também foi um dos espíritos por detrás das ordenanças de Blois, 
bem como da decisão do clero francês de absolver Henrique IV sem consul
tar o papa.

Edmond Richer (1559-1631)"* mudou o tom do Galicanismo. Coquille e 
Pithou, sendo advogados, discutiram a matéria predominantemente sob uma

2/WÆ, p.385.
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perspectiva jurídica. Richer, por outro lado, foi um médico de Sorbone, e 
um representante da Faculdade de Teologia. Portanto, enquanto que o 
Galicanismo de Coquille e Pithou foi mais político, o de Richer foi clara
mente teológico. Seu brevíssimo livro -  trinta páginas -  Sobre o Poder 
Eclesiástico e Político (1611) se tornou a literatura mais influente em toda 
a controvérsia. De alguma forma, ele é simplesmente uma negação radical 
dos argumentos tradicionais para a supremacia romana, como Bellarmine 
as expusera. Richer rejeita a noção da igreja como uma entidade hierárqui
ca. Baseado nos primitivos argumentos dos conciliaristas, ele alega que o 
línica cabeça da igreja é Cristo, que delegou sua autoridade aos crentes 
como um todo. Estes, em contrapartida, confiaram sua autoridade aos sa
cerdotes e bispos. Aos sacerdotes foi dada a autoridade sacerdotal, cada um 
em sua própria paróquia -  e aqui, Richer foi acusado de se aproximar do 
Presbiterianismo. Aos bispos foi dada a autoridade da jurisdição, que eles 
devem exercitar cada um em sua própria diocese. Reunidos em um concí
lio, os bispos são a base da autoridade suprema na igreja. O papa é, então, o 
ministro do concílio, executando suas políticas e ordens, e se reportando 
periodicamente a ele.

O principal oponente de Richer foi André Duval (1564-1638),^ que argu
mentou em favor do entendimento hierárquico da igreja como encontrado 
em Bellarmine, e a favor da promulgação dos decretos de Trento. É impor
tante, entretanto, que, apesar de sua atitude geralmente conservadora, ele 
ainda defendeu as “liberdades galicanas”, -  embora não como direitos que 
a igreja francesa tivesse em si mesma, mas, ao contrário, como privilégios 
que ele esperava que a Santa Sé concedesse em deferência aos antigos cos
tumes da igreja galicana.

Santo Cyran (1581-1643)® foi um amigo de Jansen e um dos meios pelos 
quais o Jansenismo ganhou um forte ponto de apoio na França. Ele abordou 
a questão galicana, entretanto, de um ângulo diferente. Algumas das ordens 
monásticas, especialmente a dos jesuítas, eram vistas como exércitos do 
papado em vários países. Devido à sua conexão direta com Roma, elas eram 
consideradas com desconfiança, não somente pelos príncipes seculares, mas 
também por vários do prelado. Santo Cyran levantou esta questão por oca
sião de um debate entre os jesuítas e a hierarquia a respeito da jurisdição

5 A. Ingold, “Duval, André”, DTC, 4:1967.
C. Constantin, “Du Vergier ou Du Verger de Hauranne, Jean”, DTC, 4:1967-1975.



hierárquica sobre o trabalho na Inglaterra. Num tratado que ele publicou 
sob o nome de Petrus Aurelius, Santo Cyran defendeu a autoridade do epis
copado tanto contra a do papa quanto a do clero regular. Os bispos recebem 
sua autoridade diretamente de cima, e a eles pertence todo o poder. Eles o 
compartilham com os sacerdotes das paróquias, cuja autoridade reflete a dos 
bispos. Neste sentido, pode ser dito que os sacerdotes são “prelados meno
res” . Esta autoridade deriva de sua ordenação e não de seus votos. Os votos 
e regras das várias ordens são meras instituições humanas, e não acrescen
tam nada à autoridade do sacerdote. Portanto, a posição de autoridade na 
igreja está no episcopado e seu clero, e não no bispo de Roma ou em ordens 
que reivindicam derivar sua autoridade dele.

O próximo passo no desenvolvimento da teoria galicana ocorreu no tra
balho de Pierre de Marca,’ arcebispo de Toulouse, durante o regime de 
Richelieu. Os objetivos exatos da política de Richelieu são incertos. Mas de 
qualquer forma, era sua vantagem -  neste jogo de gato e rato com Urbano 
VIII -  ter uma declaração galicana que, ao mesmo tempo, oferecesse ao 
papa alguma esperança de reconciliação. Esta declaração foi provida por 
Pierre de Marca (1594-1662), em seu tratado Sobre a Concórdia entre o 
Sacerdócio e o Império, escrito por ordem do rei -  o que quer dizer de 
Richelieu. Os detalhes de suas teorias não são importantes aqui. Em resu
mo, ele argumentou pela primazia do papa, rejeitando os antigos pontos de 
vista conciliaristas, e insistindo também na autoridade soberana do rei e na 
obrigação do monarca de sustentar os cânones particulares da igreja france
sa -  que o papa não tinha poder de abolir. Assim, nós vemos no trabalho de 
Marca um exemplo do que sempre seria uma das piores tentações para o 
Galicanismo: tornar-se subserviente aos ditames do Estado, e tornar sua 
defesa da autonomia da igreja nacional num meio de fazer essa igreja um 
instrumento das políticas do Estado.

Após a morte de Richelieu, precisamente no período em que a França 
estava alcançando o ápice do seu poder sob Luís XIV, a controvérsia se 
tomou mais aguda. A questão se o papa tinha ou não o direito de abolir os 
cânones particulares da igreja galicana levou alguns ultamontanos a afir
mar a infalibilidade do papa em termos mais severos do que nunca anterior
mente. Em resposta a isto, as autoridades simplesmente tentaram usar a
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força para suprimir tais perspectivas -  como elas eram opostas a Luiz XIV. 
Embora a questão da autoridade do papa ainda fosse debatida, a política da 
supressão não foi conducente de um diálogo criativo. O documento teológi
co mais importante do período -  não pela originalidade, que ele não tinha, 
mas por sua importância posterior -  foi o chamado Seis Artigos, publicados 
por Sorbonne, em 1663. Estes artigos afirmavam que, em matérias tempo
rais, o rei era completamente independente do papa, e que este não possuía 
autoridade para depor bispos franceses, de acordo com os antigos cânones 
galicanos. Mais ambiguamente, os artigos prosseguiram declarando que a 
faculdade de Sorbonne não afirmou a superioridade do papa sobre um con
cílio, e não cria que a infalibilidade papal devesse ser sustentada por todos 
como um dogma.^ Na natureza bem tímida e ambígua destas declarações, 
pode-se ver que os teólogos de Sorbonne sentiram que o poder do Estado 
era muito grande para arriscar seu desprazer. Assim, a defesa das “liberda
des galicanas” resultaram numa grande perda na liberdade da igreja em 
relação ao Estado. Em 1682, era evidente que Luiz XIV estava usando o 
Galicanismo como um meio de submeter a igreja à sua \ontade, especial
mente em matérias de finanças e designações. Naquela época, uma assem
bléia extraordinária do clero, convocada pelo rei, concedeu-lhe seus dese
jos e então prosseguiu para justificar suas ações baseado na teoria galicana. 
O resultado foi os Quatro Artigos de 1682, escritos pelo famoso pregador 
da corte Jacques Bossuet.® Estes artigos afirmaram o poder temporal do rei, 
limitaram a autoridade do papa, afirmando que ele tinha que agir de acordo 
com as antigas liberdades galicanas, e declararam que, embora o papa fosse a 
cabeça da igreja em matérias de fé, seus julgamentos não estavam acima de 
correção -  em outras palavras, negaram a infalibilidade papal, pelo menos 
em seu escopo mais abrangente. O papa recusou-se a aceitar estas decisões, a 
Inquisição as condenou, e vários teólogos de outras áreas escreveram tratados 
contra elas. Aqueles na França que seguiram a liderança de Roma nesta maté
ria foram colocados sob forte pressão. E ainda, sempre houve uma tendência 
de oposição, mesmo na própria França, a este novo tipo de Galicanismo, que
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se tomara uma forma velada de papismo déspota -  embora a maioria desta 
oposição não tenha tomado a forma de Ultramontanismo.

O século 18, assim, marcou o apogeu do Galicanismo. Nesta época, en
tretanto, se tomara claro que havia pelo menos dois tipos de Galicanismo. 
Um foi a tentativa genuína da parte dos bispos e de alguns do clero de 
defender a autoridade e autonomia da igreja nacional. O outro foi o desejo 
da parte do rei e de sua corte de estender sua autoridade sobre a igreja. 
Nenhum deles foi essencialmente democrático em caráter -  como eles fo
ram descritos por alguns historiadores liberais. De qualquer modo, a con
vicção crescente da parte daqueles que desejavam uma reforma genuína da 
igreja, de que tal reforma não seria produzida pela coroa foi um dos princi
pais fatores que contribuíram para o declínio final do Galicanismo. O outro 
fator foi a Revolução Francesa.

Mas antes de nos voltarmos para o impacto da Revolução Francesa na 
questão da autoridade papal, uma palavra deve ser dita sobre dois movi
mentos que foram intimamente conectados com o Galicanismo: Febronia
nismo e Josfismo.'° O Febronianismo derivou seu nome de Justin Febronius, 
cujo nome real foi Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790)." Febronius 
publicou, em 1763, um tratado sobre a autoridade legítima do pontífice 
romano, que disse que os soberanos não estão sujeitos ao papa, cuja autori
dade se deriva diretamente de toda a igreja. Isto significa que o papa está 
sujeito a toda a igreja, que pode julgá-lo e depô-lo em uma reunião concili
ar. Além disso, ele não é superior aos outros bispos, e não tem autoridade 
direta nas dioceses que não são suas. A autoridade que ele tem neste aspecto, 
ele a possuiu somente como o guardião dos cânones e o executor dos dita
mes de toda a igreja. Como será prontamente visto, o Febronianismo foi 
pouco mais do que o seu equivalente alemão para o Galicanismo. Como na 
França, aqui também os monarcas viram neste tipo de doutrina um instru
mento valioso para sua política. Assim, o Febronianismo resultou em 
Josefismo, quando o Santo Imperador Romano Joseph II decidiu aplicar 
suas teorias dentro do império.'^ Isto foi associado com uma série de medi
das contra as ordens religiosas, que Joseph viu -  com alguma razão -  como
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armas papais dentro de seus domínios. Quando o irmão de Joseph, Leopoldo, 
aplicou os mesmos princípios em seus territórios de Tuscan, o Josefismo 
pareceu estar se expandindo. Mas, de fato, ele desapareceu quase imediata
mente após a morte de Joseph, em 1790. O Febronianismo foi condenado 
pela Inquisição em 1764, e o Josefismo por Pio VI, em 1794. Foi a Revolu
ção Francesa que descreveu o fim do Galicanismo, bem como do Febronia
nismo e do Josefismo. A derrota dos Bourbons, o banho de sangue da Revo
lução e a tendência geral à separação entre igreja e Estado no século 19 
contribuíram para o declínio do Galicanismo. Como o século 18 viu o ápice 
do Galicanismo, assim também o 19 viu o rápido processo pelo qual o 
Ultramontanismo obteve a supremacia. Este processo começou com os tra
balhos de Joseph de Maistre e F. R. de Lamennais, e culminou no Primeiro 
Concilio do Vaticano com a promulgação da infalibilidade papal.

O conde Joseph Marie de Maistre (1753-1821)'^ incorporou a reação da 
nobreza francesa à Revolução. Ele via a ordem como valor supremo na 
sociedade, e cria que esta ordem fora estabelecida de uma vez por todas, de 
um modo permanente, por Deus. Desde que a realidade e tanto espiritual 
quanto física. Deus estabeleceu duas hierarquias diferentes para governar 
sobre o mundo. Ambas são monárquicas, pois o rei está na cabeça do poder 
temporal, e o papa é a autoridade final em matérias espirituais. Tanto o rei 
quanto o papa governam pela autoridade divina. Entretanto, desde que na 
ordem das coisas o espiritual está sempre acima do material, o papa tem 
autoridade líltima sobre o rei. Ele pode disciplinar e depor reis, pois ele é o 
representante de Jesus Cristo na terra, e não responde a ninguém senão a 
Deus. Se o rei parece agir injustamente, seus súditos não têm direito de se 
opor a ele ou depô-lo. Tudo que eles podem fazer é apelar para uma corte 
superior: o papa. Contra o papa não existe resistência legítima, nem corte 
de apelo acima dele.

Félicité Robert de Lamennais (1782-1854)'“̂ teve uma das carreiras teo
lógicas mais interessantes do século 19. Seus primeiros esforços literários
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importantes foram direcionados contra os planos de Napoleão para contro
lar a igreja. Ele, então, se tornou um apoiador do partido monarquista na 
França, embora seu interesse neste ponto não fosse tanto a própria institui
ção da monarquia quanto a contribuição que essa instituição faria para a 
religião verdadeira e pacífica. Ele viu a autoridade como o princípio sem o 
qual nem a ordem nem a fé poderiam subsistir e, assim, ele conectou o 
Protestantismo e o Galicanismo com a indiferença religiosa e o ateísmo. 
Ele também atacou o Cartesianismo por sua confiança na mente do indi
víduo. O Galicanismo foi para ele um “sistema que consiste em crer o 
menos possível sem ser um herege, para obedecer o menos possível sem 
ser um rebelde”.'^ Em seus primeiros anos, ele sustentou que não poderia 
haver aliança entre o Catolicismo e a Democracia, pois eles seguem prin
cípios opostos, e a longo prazo a democracia é destrutiva para a própria 
sociedade. Além disso, o papa deve ser declarado infalível, e nele todo o 
poder deve residir, pois sem ele a fé cristã colapsa, e sem tal fé a socieda
de não pode subsistir. A melhor ordem possível seria a Teocracia, com o 
papa como sua cabeça.

Mas então Lamennais carregou estas doutrinas ainda mais longe. Era 
precisamente a autoridade civil estabelecida que estava se opondo ao poder 
do papa. Então, por que não quebrar a aliança tradicional da coroa e tiara, e 
juntar as forças do liberalismo político? Ele dissera anteriormente que os 
súditos deveriam desobedecer governadores que não agissem de acordo com 
os princípios cristãos. Agora ele acrescentaria, que a melhor política para 
os cristãos seguirem era se engajar em uma grande cruzada por liberdade 
política, com o papa como seu líder. Afinal, o Cristianismo deve garantir a 
liberdade política, e é precisamente o poder e a autoridade do papa que 
garante tal liberdade. Nos primeiros estágios de sua carreira, ele recebera o 
apoio de Leão XII, que provavelmente tencionava tomá-lo um cardeal. Agora 
ele partiu para Roma, para assegurar o apoio de Gregório XVI para seus 
pontos de vista e sua cruzada. Mas, ao contrário, o papa condenou suas 
doutrinas na encíclica M /ran vos (1832). Aqui, Gregório disse que tais idéias 
incitavam a sedição, e que a liberdade da imprensa -  que Lamennais advoga
va -  era contrária às máximas da igreja. Lamennais aceitou a condenação e se 
retirou para suas propriedades em La Chesnai, onde escreveu a obra Palavras 
do Crente, respondendo ao papa. Quando suas opiniões foram condenadas
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novamente pela encíclica Singulari nos (1834), muitos dos seus amigos se 
submeteram ao papa, mas Lamennais deixou a igreja.

Após essa época, Lamennais concentrou seus esforços no campo políti
co, e finalmente se tornou um membro do Parlamento na revolução de 1848. 
No campo da Teologia, ele abandonou a ortodoxia, negando o sobrenatural 
e tendendo para o Panteísmo. Por seu trabalho durante este período, ele 
pode ser considerado um precursor das modernas idéias políticas, bem como 
do Modernismo -  que discutiremos posteriormente neste capítulo.

Embora Lamennais fosse condenado pelo papa, as perspectivas que fo
ram rejeitadas mostraram um claro discernimento daquilo que, finalmente, 
levaria ao triunfo do Ultramontanismo na Igreja Católica. De fato, enquan
to a ordem tradicional permanecia, com sua íntima associação da igreja 
com o Estado, os poderes civis fariam todo esforço para assegurar o controle 
da igreja dentro de seus domínios. Isto se tomara evidente no movimento 
galicano, especialmente nos seus estágios posteriores. Mas uma vez que a 
igreja começou a perder seu poder político nas várias nações, a oposição da 
parte dos governantes à centralização eclesiástica diminuiu. Assim, durante o 
século 19, dois desenvolvimentos aparentemente contrários, mas realmente 
complementares, estavam ocorrendo: enquanto o papa aumentava sua autori
dade sobre toda a Igreja Católica, o poder efetivo desta igreja diminuía.

Um dos marcos mais importantes no desenvolvimento da autoridade papal 
foi a bula IneffabiUs Deus (1854),'® de Pio IX. Por séculos, a questão da 
concepção imaculada de Maria fora debatida dentre os teólogos católicos. 
A questão não era se Maria concebera Jesus sem pecado -  isto fora decidi
do por consenso muito antes -  mas se a própria Maria fora preservada de 
qualquer mancha do pecado original, mesmo no momento de sua concepção. 
Alguns teólogos antigos -  Anselmo dentre eles -  haviam se oposto à ten
dência crescente de exaltar a Virgem a este respeito, e haviam dito que ela 
foi concebida e nascida em pecado. Tomás de Aquino, e os Dominicanos 
após ele, sustentararn que a Virgem foi concebida em pecado original, mas 
santificada antes do seu nascimento. Contra eles, os franciscanos insistiram 
na concepção imaculada. No final do século 15, o debate ficara tão áspero 
que Sixtus IV teve que interferir, proibindo qualquer um de acusar os outros 
de heresia numa matéria sobre a qual a igreja não fizera quaisquer declara
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ções dogmáticas. Os jesuítas concordaram com os franciscanos sobre a con
cepção imaculada de Maria, e por meio da influência destas duas poderosas 
ordens, essa teoria vinha ganhando terreno dentre os católicos conservado
res. Tal era o estado das coisas quando Pio IX se tornou papa. Um processo 
similar, mas mais recente, vinha ocorrendo com referência à teoria da infa
libilidade papal. No conflito com o Galicanismo, muitos ultramontanos 
declararam que o papa era infalível. Alguns foram além da infalibilidade 
em questões dogmáticas e reivindicaram que ele também era infalível em 
questões éticas e políticas. Pio IX agora decidiu que a promulgação da dou
trina da concepção imaculada seria uma boa questão para afirmar sua auto
ridade em questões de dogma. Nisto ele estava correto, pois a questão se 
Maria fora ou não concebida sem o pecado original provavelmente não 
despertaria muito interesse da parte dos governantes políticos que, normal
mente, olhariam cora suspeita qualquer tentativa de fortalecer a autoridade 
do papa. Portanto, a bula Ineffabilis foi aceita geralmente sem muito deba
te. Aqui, Pio afirmou que, “por meio de uma graça singular e privilégio do 
Deus onipotente”, Maria foi preservada imune de qualquer culpa original, e 
que esta doutrina é revelada por Deus e deve, portanto, ser crida por todos. 
A importância desta declaração, entretanto, foi muito além das questões da 
Mariologia. Agora, pela primeira vez na história da igreja, um papa definira 
um dogma com sua própria autoridade. O fato de que houve pouca oposi
ção ou reação negativa a esta declaração levou o partido ultramontano a 
crer que o tempo estava se aproximando para a declaração dogmática for
mal da infalibilidade papal. Este seria o principal encargo do Primeiro Con
cilio do Vaticano.

O Primeiro Concilio do Vaticano'^ foi formalmente convocado pelo papa 
Pio IX em 1868, e começou suas sessões no ano seguinte, na Festa da 
Imaculada Concepção (oito de Dezembro). Ele foi suspenso ao fim de 1870, 
quando a guerra entre Prússia e França tornou impossível continuar o en
contro. Embora o concilio tratou de diversas questões, por certo, a mais 
importante foi a da infalibilidade papal. Nesta questão, as opiniões estavam 
divididas, embora a maioria estivesse favorável a declarar a infalibilidade 
papal como sendo um dogma da igreja. Alguns daqueles que eram em favor
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da definição não desejavam ver qualquer limitação colocada sobre a infali
bilidade papal, e os extremistas neste partido chegaram ao ponto de afirmar 
que quando egli medita, è Dia Che pensa in lui -  “quando ele medita, é 
Deus que pensa nele” . Outros -  a maioria -  sentiram que a infalibilidade 
papal devia ser promulgada como um dogma da igreja, mas isto devia ser 
feito de tal modo, que o fato de que alguns papas haviam caído em heresia -  
especialmente Libério e Honório - , não seria um obstáculo para o aco ll^  
mento da definição do concilio. Um niímero substancial dos bispos 
regiões onde católicos eram minoria -  especialmente na Europa O ri^  
eram a favor da doutrina, mas sentiam que o momento não era/ 
para sua promulgação. Alguns, tal como o bispo de Baltimore, sugetrfl/Qma 
definição dogmática em que a palavra “infalível” não fosáê\U^á<^ A maio
ria, liderada pelos arcebispos de Viena e Praga, sin@ e/n@ t^eiO pôs intei
ramente à doutrina. Desde que a oposição à pequena, e
desde que o concilio adotara regras restritas s tp ^sh ^re rram en to  do deba
te, logo se tornou evidente que o concijií 
pal. Isto foi feito em 18 de Jull 
contra, e mais de cem abstençõe^

‘aria a infalibilidade pa- 
com 522 votos a favor, dois 

ao em si mesma dizia em parte:

Portanto, aderindo f ie tó c B ^ à  tradição derivada do início da fé cristã, 
para a glória salvador, para a exaltação da religião
católica e p a r a ^ W d a s  nações cristãs, Sacro approbante Con
cíUo, e definimos que ele é um dogma divinamente

íontífice romano, quando fala Ex Cathedra, isto é, 
•íêrcício de seu ofício de pastor e doutor de todos os cris- 

íefine, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, uma 
fna de fé ou moral a ser sustentada pela Igreja universal, é dotado 

ia  assistência divina prom etida a ele no bem-aventurado Pedro, com 
aquela infalibilidade com a qual nosso redentor divino desejou que a 
Igreja fosse equipada ao definir doutrinas de fé ou moral; e, portanto,
4UC tais definições do pontífice lomano são irrefutáveis em si mesmas 
e não em virtude do consentimento da igreja.'*

Assim, aqueles que desejavam ver a doutrina proclamada prevaleceram. 
Embora a definição em si mesma tomou claro que o papa não era sempre 
infalível -  e assim, tomou possível explicar os casos de Libério e Honório -

'* C. J. Barry, org.. Readings in Church History, vol. 3: The M odem  Era: 1789 to the Present 
(Westminster, Md.; Newman Press, 1965), pp.78,79.



ela, de fato, lhe deu autoridade final em questões de fé e moral. Noutra 
parte do mesmo decreto, foi afirmado que o papa tinha jurisdição direta 
sobre toda a igreja, não somente em matérias de fé e moral, mas também na 
disciplina e na administração. O movimento conciliar estava finalmente 
morto e foi precisamente um concilio que lhe deu o golpe de misericórdia.

A  nova doutrina foi recebida com pouca resistência. O historiador da 
igreja da Bavária, João Joseph I. Dõlinger, que liderara a oposição, recu
sou-se a aceitar a definição, e foi excomungado. Alguns nos países baixos, 
Alemanha e Áustria deixaram a Igreja Católica Romana, tomaram o nome 
de “Antigos Católicos”, e formaram pequenas igrejas nacionais. Os russos 
e ortodoxos gregos, bem como muitos protestantes, simplesmente tomaram 
a doutrina como uma confirmação adicional da heresia de Roma. Mas entre 
os próprios católicos romanos houve pouco tumulto.

Assim o Galicanismo e seus movimentos relacionados chegaram ao fim. 
E ainda, foi uma vitória irreal para o papado, pois a razão principal porquê 
a doutrina da infalibilidade papal encontrou tão pouca resistência foi que a 
igreja perdera uma grande parte da influência no mundo. Dois meses após 
esta declaração, o papa perdeu a cidade de Roma para o reino da Itália. Se 
0 papa foi declarado infalível ou não era agora visto por muitos nos países 
tradicionalmente católicos como uma matéria amplamente irrelevante. Isto 
se deu parcialmente pela maneira em que o Catolicismo Romano responde
ra aos desafios do mundo moderno.

A igreja e o mundo moderno

Embora tenha sido o século 19, com sua nova perspectiva filosófica e 
política, que levantou mais claramente a questão da relação entre a igreja e 
o mundo, esta já se levantara numa data anterior em duas controvérsias que 
geralmente recebem pouca atenção, mas que servem para exemplificar os 
delicados pontos que a Igreja Catóüca Romana estava tendo que tratar. Es
tas duas controvérsias relacionaram-se com o Quietismo, na França, e com 
as práticas missionárias dos jesuítas na China e na índia.

O Quietismo foi uma forma de misticismo que se desenvolveu na França 
no século IV.'“̂ Suas origens podem ser encontradas em formas quase hete
rodoxas da piedade mística, que aparecera na Espanha em séculos anterio-



res, parcialmente sob a influência do misticismo muçulmano. De qualquer 
modo, ele foi introduzido na França pelo espanhol Miguel de Molinos, sen
do que um de seus discípulos, Madame Jeanne-Marie de Guyon, logo o 
tomou popular. A principal crença desta forma de misticismo era que a 
perfeição cristã consiste em um estado contínuo de contemplação em que o 
crente se torna indiferente a tudo que não é Deus. Neste estado, o crente não 
está preocupado com a salvação, não necessita de obras de caridade e todo 
o mundo é esquecido. Madame de Guyon conquistou seu conselheiro espi
ritual, François Fénelon, a esta forma de misticismo. Fénelon foi um dos 
mais distintos líderes eclesiásticos na França, e logo se tomou arcebispo de 
Cambrai. Quando Bossuet -  que já  mencionamos em conexão com o 
Galicanismo -  atacou o Quietismo, Fénelon veio em sua defesa e assim, 
dois dos mais respeitados prelados no país se envolveram numa amarga 
controvérsia. O caso terminou quando Roma condenou Fénelon (1699). Mas 
a influência do Quietismo persistiu na França. De qualquer modo, a impor
tância da controvérsia é que ela mostra que a Igreja Católica não estava 
pronta para aceitar as teorias daqueles que advogavam total indiferença em 
relação ao mundo.

A controvérsia sobre as práticas missionárias dos jesuítas na China teve 
suas raízes nas políticas adotadas por Matteo Ricci, que, em 1601, após 
grandes dificuldades, estabelecera uma missão católica em P e q u i m . E l e  
conseguiu fazê-lo desenvolvendo grande apreciação pela cultura chinesa, e 
assim, ganhando a confiança do imperador. Embora o próprio Ricci esti
vesse hesitante sobre a matéria,^* seus sucessores sentiram que a maioria 
dos ritos de Confúcio praticados pelos chineses eram de caráter civil e cul
tural, e que, portanto, os cristãos convertidos poderiam continuar partici
pando deles sem cair em idolatria ou superstição. Os dominicanos e fran
ciscanos, que chegaram posteriormente, não entenderam o precário equilí
brio sobre o qual as missões existiam na China, e ficaram intrigados e es
candalizados com as concessões dos jesuítas. Em 1645, um dominicano 
obteve uma decisão de Roma contra os rituais chineses. Os jesuítas levaram 
o imperador da China fazer uma declaração solene de que os rituais em 
questão não eram religiosos, mas civis, e esta declaração foi proclamada

™ Ibid., pp.173-192; G. H. Dunne, Generation o f Giants: The Story o f the Jesuits in China in ihi 
Last Decades o f the Ming Dinasty (Londres: Burns & Oates, 1962).

Della entrata della Compagnia di Giesu e Christianità nela Cina, em Fonti Ricciane (Roma: L i 
Libreria dello Stato, 1942-49), parágrafos 55, 129-130, 178, 181 e 609.



por toda a terra. Em conseqüência, o imperador se sentiu afrontado pessoal
mente quando algum “bárbaro” em Roma insistiu em contradizê-lo. A con
seqüência final não ocorreu até 1742, quando os rituais chineses foram for
malmente condenados pela Igreja Católica.^^ O resultado prático de tudo 
isto foi o quase completo desaparecimento do que fora uma missão bem 
sucedida. Aqui, nós vemos ilustrada, ainda que em um contexto algo incomum, 
a variedade de opiniões existentes dentro da Igreja Católica Romana, a res
peito da maneira e grau em que a igreja devia se acomodar à cultura.

Foi, entretanto, o século 19 que postulou esta questão com intensa ur
gência. Os novos desenvolvimentos na Ciência e Filosofia que nós discuti
mos em capítulos anteriores levantaram graves ameaças à Igreja Católica. 
O crescente Racionalismo desafiou pontos de vista tradicionais do sobrena
tural e da revelação. Estudos históricos questionaram tanto a confiabilidade 
da Bíblia quanto a autoridade de uma tradição que mostrava agora seu pior 
lado. Os momentos infelizes -  como o caso de Galileu -  quando a ortodo
xia fora um obstáculo para o progresso cientifico foram constantemente 
mostrados. Mas, acima de tudo, onde a igreja se sentiu mais ameaçada foi 
na expansão da noção de um Estado secular. Líderes católico-romanos vi
ram todas estas correntes como postulando a questão básica da autoridade, 
e, portanto, para eles, a noção de um Estado secular, com liberdade de im
prensa e pluralidade religiosa, foi o epítome de tudo que ameaçava e nega
va a fé.

Houve razões para este medo da parte da igreja. Embora a Revolução 
Francesa tenha significado o começo do fim do Galicanismo, seu ideal de 
um Estado secular persistiu e se espalhou por toda a Europa. A maioria da 
América Latina se tornou independente no começo do século 19, e o apoio 
de Roma à Espanha na luta pela independência -  e posteriormente -  produ
ziu fortes sentimentos anticlericais em muitas das classes governadoras nas 
novas nações. Em 1848, o Manifesto Comunista foi publicado, e 1864 viu a 
fundação da Primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. Tam-

“  Quase duzentos anos depois, entretanto, a Sagrada Congregação da Propagação da Fé declarou: 
“Tem-se tornado cada vez mais evidente que no Extremo Oriente certas cerimônias, que estavam 
originalmente relacionadas com a adoração nas religiões pagãs, têm agora se tornado nada mais do 
que atos civis de reverência pelos ancestrais ou uma demonstração de amor pelo país ou cortesia em 
relação aos vizinhos” . Citado em Barry, Readings in Church History, 3:406. A razão para isto foi o 
problema postulado pelo Xintoísmo no Japão, e sua relação com o surgimento do nacionalismo 
japonês.



bém em 1848, a Segunda República Francesa foi proclamada. No mesmo 
ano, a Itália começou a sua guerra por independência. Em Roma, o povo 
revoltou-se, forçou o papa a apontar um ministro democrático e proclamou 
da República Romana. Em 1860, por meio de um plebiscito, a maioria dos 
estados papais foi transferida para a autoridade da monarquia. Dez anos 
mais tarde, o papa perdeu Roma, e seu governo temporal foi reduzido ao 
Vaticano.

A reação da Igreja Católica a estas ameaças e perdas foi simplesmente 
defender sua posição e privilégios tradicionais. Onde a autoridade do papa 
e da igreja ainda era reconhecida, essa autoridade foi fortalecida. Na Espanha, 
por exemplo, um acordo foi assinado com o papa, por meio do qual a reli
gião católica era a única legal, e a educação e a atividade de censura foram 
colocadas inteiramente nas mãos da igreja. A política de colocar livros no 
Index e de condenar indivíduos que sustentavam pontos de vista contrários 
àqueles da igreja foram então usados por toda a Europa contra elementos 
liberais e democratas. Nós já mencionamos o caso de Lamennais, um dos 
mais fortes apoiadores do papado, que foi condenado quando ele abraçou 
idéias políticas liberais, e sugeriu que seria melhor para o interesse da igre
ja apoiar o liberalismo político.

A oposição da igreja às novas idéias encontrou sua expressão mais forte 
e abarngente na obra Lista de Erros, publicada por Pio IX, em 1864. Esta é 
uma lista de oitenta erros sustentados -  ou supostamente sustentados -  por 
pessoas de convicções muito diferentes, mas todos opostos à autoridade da 
igreja. O último erro condenado neste documento poderia muito bem ter 
sido o primeiro, pois ele expressa a disposição de toda a lista. Este erro é 
que “o pontífice Romano pode e deve reconciliar-se e harmonizar-se com o 
progresso, o liberalismo e a civilização moderna”.T am b ém  é um erro afir
mar que “o método e princípios pelo quais os antigos doutores escolásticos 
cultivaram a Teologia não são adequados às necessidades de nosso tempo e 
ao progresso das ciências.-"* Ou mesmo que “a conduta também arbitrária dos 
pontífices romanos contribuíram para a divisão da igreja em Oriental e Oci
dental” .̂  ̂ Foi, entretanto, nas questões derivadas da idéia de um Estado 
secular e pluralista que a Lista colocou sua ênfase. Isto pode ser visto na 
seguinte seleção de alguns dos eiTos condenados nele.

Erro 80, em Barry, Readings in Church History, 3;74. 
^"Erro 13,em/W rf., p.70.

Erro 30, em Ibid., p.72.



45) Todo 0 govem o das escolas públicas em que a juventude de 
qualquer estado cristão é educada... pode e deveria ser dado ao poder 
civil; e dado de tal forma, que nenhum direito seja reconhecido em 
qualquer outra autoridade que se misture na administração das esco
las, na direção dos estudos, na concessão dos graus, na escolha ou 
aprovação de professores.

47) A melhor constituição da sociedade civil requer que escolas 
populares, que são abertas para crianças de toda classe, e que institui
ções públicas, que são geralmente devotadas a ensinar Literatura e 
Ciência e prover para a educação da juventude, sejam dispensadas de 
toda a autoridade da Igreja....

55) A igreja deveria ser separada do Estado, e o Estado da igreja.
57) A Ciência da Filosofia e Moral e também as Leis do Estado, 

podem  e deveriam  retirar-se da jurisdição da autoridade divina e 
eclesiástica....

77) Nesta nossa era, não é mais aconselhável que a religião católica 
seja tratada como a única religião do Estado, sendo todo e qualquer 
outro culto excluído.

A Lista, entretanto, não refletiu o ânimo de todos os católicos. Em várias 
partes da Europa -  mas especialmente na França e Grã Bretanha -  houve 
líderes católicos que mostraram maior abertura em relação ao mundo mo
derno, e mais disposição de trabalhar no ambiente crescentemente pluralista 
dos novos tempos. O mais conhecido destes, na época da promulgação da 
Lista, foi João Henry Newman (1801-1890),-’ que já encontramos em nossa 
discussão sobre o movimento de Oxford. Após sua conversão ao Catolicis
mo Romano em 1845, Newman se tornou um dos mais celebrados líderes 
católicos na Inglaterra -  bem como na Irlanda, onde ele serviu como reitor 
da Universidade de Dublin por quatro anos. Em 1858, entretanto, um con
flito se levantou entre ele e Henry Edward Manning, outro católico-romano 
convertido do movimento de Oxford, que se tornara um porta-voz da au-

“  Ibid., pp.72-74
L. Bouyer, Newman: His Life and Spirituality (Nova York: P. J. Kenedy, 1958); C. F. Harrold, 
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toridade e infalibilidade papais. Como resultado, as relações de Newman 
com Roma já  estavam hostis quando a Lista apareceu. Parece provável que, 
não tivesse ele vivido em um país protestante, onde estava fazendo impor
tante trabalho apologético em favor do Catolicismo Romano, ele teria sido 
condenado. Como ocorreu, Newman praticamente ignorou a Lista enquan
to Roma fechava os olhos para suas tendências liberais. Seus trabalhos mais 
importantes foram Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina, Apologia 
à sua Vida e Gramática da Aprovação. No primeiro destes, ele tentou mos
trar que o dogma de fato evolui -  contrário ao que era sustentado pela mai
oria dos teólogos católico-romanos -  mas que esta evolução ocorre sob a 
direção do Espírito e é o resultado apropriado da fé cristã original -  como 
uma árvore cresce de uma semente. Estes pontos de vista, bem como sua 
oposição à definição da infalibilidade papal -  uma doutrina que ele aceitou 
uma vez que ela foi definida -  renderam-lhe muitos oponentes dentre os 
católico-romanos tradicionais. Ele foi absolvido, entretanto, quando Leão 
XIII o fez um cardeal em 1879.

Uma geração mais jovem de estudiosos católicos, que também tentou 
relacionar a fé católica aos tempos modernos, surgiu ao final do século 19 e 
começo do 20. Desde que naquele tempo a crítica bíblica e histórica avan
çara na Alemanha a ponto de chegar ao ceticismo, seus pontos de vista 
foram mais radicais do que os de Newman, freqüentemente questionando 
as origens históricas do Cristianismo e criticando o “medievalismo” que 
eles viam predominante na igreja. Estes estudiosos foram apelidados de 
“modernistas” pelos católicos mais tradicionais, e seus pontos de vista fo
ram finalmente condenados no começo do século 20.-^ Na Itália, Antônio 
Eogazzaro expressou os pontos de vista modernistas em ficção; mas sua 
novela mais famosa, O Santo, foi colocada no Index, em 1905. Na Grã- 
Bretanha, Baron Friedrich von Hügel (1852-1925) advogou o estudo crítico

J. Rivière, ^'Modernisme”, DTC, 10;2009-2047; L. da Veiga Coutinho, Tradition et histoire dans 
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da Escritura e buscou reconciliar o Catolicismo com a cultura moderna. 
Embora ele nunca fosse condenado, sua influência em círculos católico- 
romanos foi limitada pela atitude negativa da igreja, e ele foi, portanto, muito 
mais influente entre os protestantes do que entre seus companheiros católi
cos. O jesuíta George Tyrrell (1861-1909), amigo de von Hügel, também não 
se deu bem. Um ex-anglicano com uma apreciação profunda e permanente 
pela piedade e devoção catóüca, Tyrrel sentiu que o Escolasticismo árido e 
dogmático da sua era estava comprometendo o Catolicismo. Suas freqüentes 
tentativas de estabelecer um novo tom para a Teologia, entretanto, causaram 
sua expulsão da ordem e, finalmente, sua excomunhão. Em 1908, seu livro 
Medievalismo mostrou quão amargurado ele ficara com a igreja que ele ama
ra, mas que não pôde aceitar a forma do seu amor.

Foi na França, entretanto, que o Modernismo atraiu mais seguidores. 
Seu líder mais importante nesse país foi Alfred Loisy. Alfred Firmin Loisy 
(1857-1940)^® foi um estudioso biT)lico e histórico que foi gradualmente 
influenciado pelos estudos críticos germânicos. Desde o inicio de sua carrei
ra, ele foi visto com desconfiança pelos elementos mais conservadores na 
Igreja Católica, que suspeitavam que ele sustentava pontos de vista simila
res àquelas que Renan propusera em sua obra racionalista Vida de Jesus 
(1863). Loisy- entretanto, não foi realmente um racionalista no sentido tra
dicional. Ele cria que a real constituição da igreja, e especialmente a missa, 
eram valiosas e deveriam ser mantidas. Ele não estava buscando uma forma 
universal e natural de Cristianismo, mas, ao contrário, estava tentando li
vrar a presente forma de fé de sua vulnerabilidade aos estudos históricos. 
Isto se tornou claro quando ele respondeu ã obra de Adolf Harnack, O que é 
Cristianismo? Em sua resposta, sob o título O Evangelho e a Igreja (1902), 
Loisy alegou que se Jesus tentou ou não fundar uma igreja ou instituir os 
sacramentos era secundário. A essência do Cristianismo deve ser encontra
da, não retornando às suas origens, mas vendo o que se tornou sob a lideran
ça do Espírito Santo. Não é necessário dizer que este livro atraiu a condena
ção imediata das autoridades eclesiásticas. Um ano mais tarde, diversos

™ A melhor introdução 6 a autobiografia de Loisy, My Duel with the Vatican (Nova York: E. P. 
Dutton, 1924). Ver também F. Heiler, Der Vater des katholischen Modeimismus: Alfred Loisy, 1857
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escritos de Loisy apareceram no Index dos livros proibidos. Em 1908, ele 
foi excomungado, mas então ele se tornara um dos escritores religiosos 
mais influentes na França. Os trinta e um anos restantes de sua vida foram 
gastos ensinando, escrevendo e pesquisando sobre as origens do Cristianis
mo, sobre cultos misteriosos e sobre a história do movimento modernista. 
Embora condenado, Loisy foi um dos principais fatores que deu à Igreja 
Católica Francesa seu sabor liberal particular.

Em Loisy, nós vemos exemplificadas as principais características do 
movimento modernista. A primeira e mais importante destas foi o uso de 
métodos críticos desenvolvidos por estudiosos protestantes bíblicos e his
tóricos na Alemanha. Neste ponto, é importante que Loisy não tentou rejei
tar todo o entendimento de Harnack das origens cristãs, mas simplesmente 
negar suas implicações. Seus estudos posteriores sobre os Evangelhos e 
religiões de mistério basearam-se pesadamente na academia germânica con
temporânea. Segundo, Loisy e os modernistas -  em oposição a estudiosos 
protestantes liberais -  não sentiram que estes estudos históricos levariam al
guém a rejeitar a presente forma da fé cristã, pois eles insistiram na obra do 
Espírito guiando a história da igreja, de acordo com o propósito e objetivos 
de Deus. Finalmente, os modernistas concordaram com o liberalismo protes
tante ao afirmarem que havia necessidade de um novo tipo de Teologia, dife
rente da ortodoxia tradicional -  e definitivamente diferente do Escolasticismo. 
Esta nova teologia devia ser ajustada à prática vigente da vida cristã.

Os modernistas tiveram grande esperança quando Leão XIII foi eleito 
papa, pois ele era conhecido como um homem estudioso que respeitava a sã 
academia.^“ Leão, de fato, publicou, em 1893, a encíclica Providentissimus 
Deus, que falava em favor do uso das descobertas modernas em estudos 
bíblicos, mas, simultaneamente, prevenia contra os perigos do mau uso de 
tais descobertas.^' Os modernistas viram nesta encíclica uma medida de 
encorajamento da Santa Sé, enquanto os tradicionalistas a viram como uma 
advertência contra o Modernismo. Em anos posteriores, como os tradicio
nalistas ganharam o controle, Providentissimus Deus foi geralmente inter
pretada do modo mais conservât! vo. O sucessor de Leão, Pio X, retornou às 
políticas claramente conservadoras de Pio IX. Seguindo as ordens oficiais do

E. T, Gargan, org., Leo and the Modern World (Nova York: Sheed & Ward, 1961). Este volume 
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papa, o Santo Oficio promulgou, em 1907, o decreto Lamentabili,^^- em que 
sessenta e sete proposições modernistas foram condenadas. Posteriormente, 
no mesmo ano. Pio X confirmou sua condenação em sua encíclica PascendiP 

A  ambigüidade de Pwvidentissimus Deus a respeito da academia crítica 
moderna reflete a atitude de Leão XIII, em relação a toda a extensão dos 
desafios enfrentados pela igreja neste tempo. Portanto, embora não fosse de 
maneira alguma um papa liberal, ele pode ser visto como um iluminista 
moderado, tentando achar maneiras em que a fé tradicional pudesse falar 
para os tempos modernos -e , entre os reinados de Pio IX e Pio X, esta foi, 
em si mesma, uma pausa importante. Sua encícUca Aeíem/ Patris (1879)^"  ̂
recomendou o estudo de Tomás de Aquino; entretanto, a razão para isto não 
foi a necessidade de um retorno simplista ao passado, mas o fato que a 
filosofia de Aquino parecia mais adequada para relacionar a doutrina cristã 
com a ciência humana. Este foi o começo de uma renascença dos estudos 
tomistas. Ao abrir os arquivos do Vaticano para a pesquisa acadêmica, ele 
encorajou o estudo crítico das origens e história cristãs. Sua encíclica Rerum 
Novarum (1891)^^ é um marco na história dos pronunciamentos eclesiásti
cos sobre o assunto da justiça social. Esta encíclica apoiou o direito dos 
trabalhadores -  e empregadores -  de se organizarem, e declarou que um 
salário justo deveria ser suficiente para permitir a um trabalhador e sua 
família viver com certa medida de conforto. Praticando a frugalidade, tal 
trabalhador seria capaz de possuir sua própria propriedade. Esta encíclica 
também afirmou que o lugar da mulher era em casa -  embora isto não de
vesse ser visto unicamente como uma tentativa de limitar a atividade da 
mulher, mas também como uma ordem para legislação protetora contra sua 
exploração. Ela também afirmou o direito da propriedade privada e sua 
herança -  contra o crescente Socialismo. Esta encíclica foi tão importante 
que, quarenta anos mais tarde. Pio XI, na encíclica Quadragésimo anno,^^ 
aplicou-a a novas condições, e João XXIII fez o mesmo no septuagésimo 
aniversário de sua proclamação em sua Mater et magistra?'' Houve, entre
tanto, um aspecto do mundo moderno que Leão se sentiu compelido a rejei-

2001-2065.
Ibid., 2071-2109; Barry, Readings in Church History, 3:112-120.
Barry, Readings in Church History, 3:79-86.
Denzinger, 1938 a-d. Há também muitas traduções separadas em inglês.

’f' Ibid., 2253.
”  The Encyclicals and Other Messages o f  John XXIIl (Washington, D.C.: TPS Press, 1964), 

pp.250-315.



tar. Este foi a noção de um Estado secular e pluralista. Em sua encíclica 
Immortale Dei (1885)^^ Leão apoiou o ideal de um estado católico, afir
mando que erro e verdade não tem direitos iguais e que, portanto, a tolerân
cia religiosa devia ser suportada somente em países não católicos e, então, 
somente como um expediente e não como um bem em si mesmo. Liberdade 
de consciência deveria existir somente para a verdade e não para o erro. 
Esta afirmação teve sérias repercussões nos Estados Unidos, onde a imigra
ção católico-romana estava crescendo, e onde muitos começaram a temer 
que, se os católicos alguma vez alcançassem posições de poder, eles tenta
riam implementar o ideal de Leão de um estado católico. A longo prazo, 
entretanto, o resultado foi o oposto, pois a declaração sobre a liberdade 
religiosa do Segundo Concilio do Vaticano (1965) foi parcialmente devido 
ã influência dos católicos romanos dos Estados Unidos, muitos dos quais 
haviam experimentado as reações negativas aos pontos de vista de Leão.

Esta breve pesquisa da teologia católico-romana deveria ser suficiente para 
mostrar que o século 19 foi -  ainda mais do que o 16 -  o século mais conser
vador na história do Catohcismo Romano. Em face de um rnundo em rápidas 
mudanças a Igreja Católica escolheu -  pelo menos oficialmente -  formular 
um entendimento de si mesma que refletiu condições não mais existentes no 
mundo. Em um tempo de crescente ceticismo e questionamento de toda auto
ridade, o papa foi declarado infalível. Quando o nascimento virginal de Jesus 
estava sendo questionado, o papa proclamou a imaculada concepção de Ma
ria. A Europa estava sendo inundada com novas e radicais idéias, e a igreja 
ainda confiava no Index e no Santo Ofício para combater aquelas idéias. Quan
do formas modernas da pesquisa crítica foram desenvolvidas, Roma condenou 
aqueles que tentaram relacioná-las com questões religiosas. Tudo isto provê 
alguma justificação para a visão comumente sustentada entre os protestantes 
que a Igreja Católica era uma das forças mais reacionárias no mundo.

E ainda, as próprias condenações se levantam como testemunhas de que 
o conservadorismo oficial da igreja não foi de forma alguma universal, e 
que ainda havia nele uma grande parte de vigor intelectual. Condenações 
deste calibre e insistência são lo-malmente pronunciadas somente contra 
opiniões já existentes na igreja. Como vimos, tais opiniões estavam de fato 
presentes de vários modos nos círculos católico-romanos. Contra este pano 
de fundo, as mudanças dramáticas promovidas por João XXIII e o Segundo 
Concilio do Vaticano são mais prontamente entendidas.

‘ Dezinger, 1866-1888; Barry, Readings iii Church Hislory, 3:93-106.



XV
A TEOLOGIA ORIENTAL APÓS A 
QUEDA DE CONSTANTINOPLA

As circunstâncias em que a maior parte do Cristianismo oriental se acha
va após a queda de Constantinopla (1453) não contribuíram para uma gran
de originalidade teológica. A expansão turca não cessou com a queda da 
antiga Sé patriarcal, mas prosseguiu para conquistar a Grécia e invadir a 
Europa até Viena. Esta expansão política foi associada a um grande zelo 
pelo Islamismo, que estabeleceu limitações severas sobre as igrejas em áre
as conquistadas. Embora os cristãos fossem protegidos de uma conversão 
forçada por serem um “povo do Livro”, os turcos os colocaram sob tal pressão 
que muitos abandonaram sua fé e se tornaram seguidores do Profeta.^ O 
patriarca de Constantinopla freqüentemente se tornou pouco mais do que 
um oficial cuja função principal era servir como um contato entre o sultão 
e seus súditos cristãos. A única igreja oriental que foi capaz de continuar 
sua vida sob um poder político amigável foi a Igreja Ortodoxa Russa. Ou
tras igrejas orientais, agora mais separadas do Ocidente continuaram o pro
cesso de lento declínio que já começara na Idade Média.

‘ De longe, a medida mais dolorosa e humilhante tomada pelos turcos contra os cristãos foi a prática 
de, periodicamente, selecionar os jovens cristãos mais promissores para serem retirados de suas casas 
e trazidos para se tornarem membros de uma corporação seleta e fanática de soldados muçulmanos 
conhecidos como os janissários.



A teologia na igreja ortodoxa grega

Como antes, o fator dominante na teologia grega foi a questão das rela
ções com o Ocidente. Devido ao declínio geral da maioria das escolas teo
lógicas na Ásia Menor e Grécia após as conquistas turcas, muitos teólogos 
gregos foram treinados no Ocidente. Desde que o Ocidente foi duramente 
dividido durante os séculos 16 e 17 pelos conflitos entre protestantes e ca
tólicos, essa controvérsia e as questões envolvidas nela foram transplanta
das para a igreja grega. Posteriormente, quando as questões do Racionalis
mo e do relacionamento entre Ciência e Teologia se tornaram fundamentais 
no Ocidente, estas questões também foram introduzidas no Oriente. Por
tanto, embora houvesse um número de outras questões discutidas na igreja 
grega, as duas que se destacam como mais importantes são, primeiro, o 
debate sobre a atitude apropriada a ser tomada acerca da Reforma Protes
tante e, posteriormente, as questões levantadas pela nova ciência.- Porque a 
primeira destas questões ganhou a primazia durante o patri arcado de Cyril 
Lucar, nós a discutiremos centrando nossa atenção em sua teologia e carrei
ra -  com alguma menção ao resultado final da controvérsia. Então, nos 
voltaremos para a influência da filosofia moderna e ciência na teologia gre
ga, e a resposta daqueles que se opuseram a tal influência.

Cyril Lucar (1572-1638)^ pode ter derivado parte de seu desagrado pelo 
Catolicismo Romano de seu amigo mais velho e tutor Meletius Pegas (ca. 
1537-1601), patriarca de Alexandria, que escreveu contra os católico-ro- 
manos um tratado Sobre a Verdadeira Igreja Católica e Seu Verdadeiro 
Cabeça. Cyril tivera contato direto com o Catolicismo Romano como um 
estudante na Itália, e especialmente mais tarde, quando ele foi enviado numa 
missão à Polônia. Lá, o Catolicismo Romano estava fazendo importantes 
incursões entre muitos que anteriormente haviam sido ortodoxos orientais.

- Outros assuntos mais tradicionais tambén^ foram reavivados, mas estes não refletiram o mesmo nível 
de originalidade. Assim, por exemplo, Dositheus de Jerusalém (+1707) e Meletius de Atenas (+1714.) 
escreveram tratados históricos, enquanto que Nicodemus Hagioreites promoveu um reavivamento do 
fíesychasmo. No começo do século 19, a questão da independência eclesiástica grega de Constantino
pla foi debatida por Constantino Ecônomos e Theocletus Pharmakides, que discutiremos em um con
texto diferente. B. K. Stephanides, ’EKKÃrjaiaaTiKi) ‘lo-Tqoía;(Atenas: Áster, 1959), pp.769,770.

’ G. A. Chatzeantoniou, Protestant Patriarch: The Life o f Cyrill Lucaris (Richmond: John Knox.
1961); Germanos de Thyateira, Kyrillos Loukaris, 1572-1638: A Struggle fo r  Preponderance between 
Prote.stant and Catholic Powers in the Orthodox Ea.st (Londres: S. P. C. K., 1951).



e O  príncipe Constantino de Ostrog estava tentando estancar a onda, favore
cendo tanto a Ortodoxia Oriental quanto o Protestantismo. Lucar se envol
veu nas manobras do príncipe em tal medida que ele foi acusado de Calvi
nismo e, em 1601, teve que produzir uma confissão de fé rejeitando tais 
acusações -  que, como eventos posteriores mostrariam, provavelmente não 
eram tão infundadas."* Em 1602, tendo retornado ao Egito, Lucar tornou-se 
patriarca de Alexandria, e em 1620 foi promovido à Sé de Constantinopla. 
Durante seu mandato alexandrino, ele seguiu uma política de tentar fortalecer a 
influência protestante na igreja oriental como um meio tanto de contraba
lançar a influência Católica, quanto para promover uma dose de reforma. 
Como resultado, sua elevação a Constantinopla teve o apoio dos embaixa
dores britânicos e holandeses, e a oposição dos representantes franceses, 
venezianos e austríacos ante o sultão. As intrigas seguintes custaram a Lucar 
sua Sé e liberdade, pois ele foi deposto e enviado em cadeias para Rodes -  
de acordo com o embaixador francês, para que ele tivesse tempo livre para 
comentar sobre as Instituías de Calvino. Mas ele logo retornou a seu posto, 
graças ao fiel apoio de muitos do seu clero, sua própria habilidade política 
e o bom trabalho do embaixador holandês.

Foi durante este segundo período como patriarca de Constantinopla que 
Lucar publicou sua famosa obra Confissão de Fé (1629), que causou alvo
roço no Oriente bem como no Ocidente. De fato, não era um acontecimento 
cotidiano para um patriarca de Constantinopla publicar uma confissão de fé 
calvinista, como muitos interpretaram este documento. Aqui, Lucar afirma 
que a autoridade da Escritura está acima da tradição, pois a última pode 
errar, enquanto que a palavra do Espírito Santo por meio da Escritura é 
infalível. De acordo com a Escritura, Deus predestinou alguns para salvação 
e alguns para a condenação eterna, e o fez, não em vista do pré-conheci- 
mento divino dos futuros atos de fé, mas baseado em um decreto soberano 
e totalmente imerecido. Embora Lucar não rejeite explicitamente a intercessão 
dos santos, ele afirma que Jesus Cristo é “nosso único mediador”, e o único 
cabeça da igreja. A justificação é apenas pela fé, pois o único princípio da 
salvação é a justiça de Cristo, que é aplicada em favor daqueles que se 
arrependem. Mas este arrependimento, novamente, é o resultado, não do 
livre-arbítrio humano, -  que não mais existe no não regenerado -  mas da

■* Alguns autores alegam que durante este período Lucar visitou Wittenberg e Genebra. Mas a pes
quisa moderna não parece apoiar tais alegações.



predestinação. Há somente dois sacramentos -  batismo e comunhão. No 
líltimo, Cristo está realmente presente, mas de tal modo que os fiéis o co
mem “não com seus dentes, mas com as faculdades de suas almas”. Final
mente, embora a arte daqueles que produzem ícones religiosos deva ser 
recomendada, a adoração que é rendida a tais imagens deve ser rejeitada 
como superstição.

Com a publicação da Confissão, as intrigas em torno do trono patriarcal 
se tomaram mais agudas. Cyril foi repetidamente deposto e reconduzido -  
no total, ele subiu à posição de patriarca de Constantinopla sete vezes -  até 
ser assassinado em 1638. Seu sucessor -  que juntamente com as autorida
des turcas, alguns embaixadores ocidentais e talvez até alguns jesuítas, foi 
responsável por sua morte -  imediatamente convocou um sínodo que conde
nou Lucar e seus ensinos, e o novo patriarca, então, assinou uma confissão 
de fé que foi submetida a ele pela igreja romana. Este, entretanto, não foi o 
fim do asunto, pois o novo patriarca logo foi assassinado, e o próprio Lucar 
começou a ser venerado como um mártir -  embora alguns agora estivessem 
alegando que a famosa Confissão foi uma falsificação e que ele nunca sus
tentou tais pontos de vista. Finalmente, um sínodo reunido em Jerusalém, 
em 1672, declarou que “se Lucar foi de fato um herege calvinista”, ele 
estava condenado.

O outro ponto em que ficou claro que o ocidente teve uma enorme influ
ência no Crististianismo Oriental foi a questão do relacionamento entre a 
teologia de um lado e a nova filosofia e ciência de outro. No fim do século 
18, Eugenios Bulgaris (1717-1806) introduziu a nova filosofia na igreja 
grega, quando ele começou a expor os pontos de vista de Descartes, Locke 
e Leibniz.^ Mas ele foi forçado a deixar sua posição de professor em Mon
te Athos, pois seus esforços obtiveram pequena simpatia dentre os con
servadores que naquele tempo tinham o controle na igreja. Ele então foi 
para a Rússia em resposta a um convite de Catarina, a Grande, e lá, final
mente, se tornou um arcebispo e um membro da Academia Imperial. 
Nicephoros Theotokis (1736-1800)*’ teve perspectivas similares e uma 
carreira paralela, pois ele também passou a última parte de sua vida na 
Rússia -  que naquela época era mais aberta para as novas idéias vindas do 
Ocidente.

= A. Palmieri, “Bulgaris, Eugêne”, DTC, 2:1236-1244. 
V. Grumel, “Nicéphore Theotokis”, DTC, 11:467-470.



A questão veio à tona no século 19, na oposição entre Constantino 
Economos e Teocléto Pharmakides.’ Economos estava convencido de que 
todo ensino tradicional deve ser considerado como verdadeiro, a fim de que 
o erro não rasteje e todo o edifício da fé seja subvertido. Em seu trabalho de 
quatro volumes. Sobre os Setenta Tradutores do Antigo Testamento, ele ar
gumentou em favor das razões legendárias da origem da Septuaginta, cuja 
inspiração foi, por conseguinte, atestada. Questionar essas razões seria 
equivalente a questionar a inspiração da própria Escritura -  pois a Septua
ginta é divinamente inspirada. Como um corolário, ele se opôs à tradução 
da Escritura no grego moderno. Ele também rejeitou toda tentativa de 
abreviar a liturgia, todos os juramentos sob quaisquer circunstâncias e os 
pontos de vista daqueles que reivindicavam que, agora que a Grécia se 
tornara independente da Turquia, a igreja no novo país também deveria ser 
independente do patriarca de Constantinopla -  que, afinal, era também a 
Istambul turca.

Pharmakides, que estudara teologia em Gõttingen, opôs-se a Economos 
de todas as maneiras. Ele estabeleceu uma distinção entre a tradição autên
tica e aquela que não era mais do que adições posteriores completamente 
sem qualquer base. A maneira pela qual se poderia, então, determinar se 
uma dada opinião ou prática era ou não parte da autêntica tradição era por 
meio da pesquisa histórica científica. Tal pesquisa não deve ser dificulta
da a priori pelos ditames da opinião comumente sustentada, pois nesse 
caso se arriscaria a deixar a tradição falsa continuar sendo não questiona
da. A Septuaginta não era divinamente inspirada, embora Deus a usou 
para falar à igreja; e, portanto, a igreja moderna seria tão justificada em 
traduzir a Escritura para o grego moderno quanto o fora a igreja antiga em 
usar a Septuaginta. Devido às circunstâncias presentes e à pressão do tempo 
no mundo moderno, a liturgia deveria deveria abreviada. Finalmente, desde 
que a Grécia era politicamente independente da Turquia, a igreja na nova 
nação deveria refletir as novas circunstâncias, tornando-se independente 
do patriarca de Constantinopla.

Nem todas as questões entre Economos e Pharmakides foram imediata
mente resolvidas. O novo status político da Grécia, e seu crescente contato 
com o Ocidente, tenderam a favorecer o programa de renovação proposto 
por Pharmakides. Ainda, a igreja foi suficiente conservadora para que

’ Stophanides, 'E / c / c À T ja ia a T i ia )  ‘Icjropía, pp.772,773.



Pharmakides fosse transferido faculdade de Teologia para a de Filosofia. A 
longo prazo, embora em um ritmo muito moderado, a nova cosmovisão 
científica e as correntes filosóficas ocidentais dos séculos 19 e 20 se torna
ram geralmente aceitas pela teologia grega.

A teologia russa*

Como eu já salientei no volume anterior,^ a igreja russa uniu-se tecnica
mente com Roma no Concílio de Florença. Isto ocorreu da seguinte manei
ra: o prelado metropolitano de Moscou na época era um grego que fora 
nomeado pelas autoridades em Constantinopla, precisamente para que ele 
favorecesse a união a ser proposta em Florença -  uma união que era politi
camente importante para os gregos em face da ameaça turca a Constantino
pla. Quando o novo prelado metropolitano e sua corte chegaram em Mos
cou, entretanto, sua submissão a Roma foi rejeitada pelos russos. O fato 
que o patriarca de Constantinopla assinara um documento de união com 
Roma fez os russos sentirem que a igreja grega fracassara e que a Riissia se 
tornara, então, a guardiã da ortodoxia. Este sentimento foi grandemente 
encorajado pela queda de Constantinopla em 1453. A segunda Roma, bem 
como a primeira, sucumbira ao erro e caíra vítima dos incrédulos. A tocha 
da ortodoxia passara agora para a terceira Roma -  Moscou. No começo do 
século 16, o monge Philotheus de Pskov desenvolveu esta teoria colocan
do-a em uma vasta estrutura da história universal, cujo propósito foi mos
trar, dentre outras coisas, que Constantino transferira Roma para Constanti
nopla, antes que Roma fosse tomada pelos bárbaros, e que agora era a vez 
da Rússia transferi-la para Moscou. Em 1547, Ivan IV assumiu o título de 
czar, pelo qual ele reivindicou ser o sucessor dos antigos césares de Roma e 
Constantinopla. Finalmente, em 1596, o prelado metropolitano de Moscou 
tornou-se um patriarca. Este entendimento de seu destino histórico foi um

* Em toda esta seção, nós seguimos o excelente artigo de J. Ledit e M. Gordillo, “Russie (Pensée 
religieuse)”, DTC, 14:207-371. Também foi útil a obra de F. C. Conybeare. Russian Dissenters (Nova 
York: Russell & Russell, 1962), e de S. Bolshakoff, Russian Nonconformity (Filadélfia: Westminster 
Press, 1950).

2:294. Uma vez que naquela época a igreja russa estava sob o patriarcado de Constantinopla, a 
união com Roma foi tecnicamenle incluída no ato pelo qual Constantinopla consentiu com aquela 
união. Entretanto, dada a importância da igreja russa, os gregos e latinos estavam interessados em ter 
o prelado metropolitano de Moscou concordando pessoalmente com a união.



dos fatores mais importantes na vida da igreja russa por séculos. Deveria 
ser salientado, entretanto, que nos argumentos citados em apoio desta teoria, 
o império teve um papel mais importante do que a igreja. Moscou é a terceira 
Roma por causa do seu imperador. A ortodoxia é importante, pois a tarefa 
da terceira Roma é precisamente apoiar a fé ortodoxa. Mas o principal su
porte da ortodoxia é o imperador -  com pouca menção sendo feita ao 
patriarca. Como resultado desta teoria -  bem como por causa das circuns
tâncias políticas e o precedente de Constantinopla -  as relações entre igreja 
e Estado na Rússia seriam logo marcadas por um alto grau de despotismo 
no papado.

Em nosso breve resumo do curso da teologia russa durante a idade mo
derna, começaremos olhando a questão das relações com outros cristãos, 
que parece ter dominado os séculos 16 e 17. Então, com o estabelecimento 
de novas escolas teológicas no século 18, nós veremos a teologia russa to
mando um curso mais independente.

Embora a igreja russa sempre houvesse produzido um número razoável 
de escritos polêmicos anticatólicos, a questão das relações com o Catolicis
mo Romano se tornou crucial durante o difícil intervalo (1598-1613) entre 
o final da dinastia Rurikide e o advento dos Romanovs. Naquela época, os 
poloneses se envolveram nas guerras da sucessão, tentando colocar seu pró
prio povo no vago trono moscovita. Finalmente, eles tomaram Moscou e 
nomearam o filho do rei Sigismundo, da Polônia, como czar. Com os polo
neses vieram os católico-romanos, e especialmente os jesuítas, cujas tenta
tivas de conduzir a igreja russa à unidade e uniformidade com o Ocidente 
trouxeram amargo ressentimento. O pretendente polonês ao trono dos czares, 
entretanto, nunca tomou posse de sua coroa, pois uma insurreição liderada 
pelos monges russos expulsou os poloneses de Moscou, e elegeu Michael 
Romanov como czar (1613), terminando assim o período de anarquia que 
deixara a Rússia à mercê de seus vizinhos.

A reação anticatólica não demorou a chegar. Em um sínodo reunido em 
1620, foi declarado que os romanos eram hereges e que o batismo praticado 
por eles não era válido. Foi reivindicado que os romanos haviam subvertido 
a Trindade pela inclusão do Filioque no Credo. Assim fazendo, eles esta
vam proclamando dois princípios separados na Trindade. Este é, de fato, o 
pecado contra o Espírito Santo, que Jesus disse que não seria perdoado. Os 
romanos eram judaizantes, pois eles jejuavam nos sábados; e montanistas, 
pois eles rejeitavam o casamento e tomavam concubinas. Eles haviam mu
dado a data para a celebração da Páscoa, e de um modo verdadeiramente



maniqueísta determinaram esta data pelas estrelas -  em alguns casos, eles 
até chegaram ao extremo de celebrá-la ao mesmo tempo em que a páscoa 
judaica! Eles batizavam por infusão, ao invés de por imersão, não requeriam 
penitência antes da absolvição, e celebravam a comunhão com pão não 
levedado -  segundo o modo judaico. Portanto, aqueles que desejavam se 
unir ã verdadeira igreja ortodoxa e haviam sido batizados nas heresias oci
dentais deviam ser batizados novamente, após abjurar todos os seus erros 
com uma série de imprecações contra o imperador ocidental, uma longa 
lista de papas, o Filioque, o pão sem levedo, a autorização para os sacerdo
tes terem sete concubinas (!), etc.

A Rússia se tornara agora a guardiã da fé verdadeira e, em seu novo 
papel, ela simplesmente assumiu como certo que todos os outros erraram 
em todos os modos possíveis, e estava disposta a crer nas piores acusações 
contra outros cristãos sem mesmo ouvir seu caso. Tal isolamento foi o pre
ço que ela pagou por sua reivindicação de ser a terceira Roma.

Durante os primeiros anos da Reforma Protestante, o Protestantismo 
penetrou em algumas das províncias ocidentais da Rússia, mas isto não se 
tornou em uma questão relevante para a igreja russa. Apesar disto, já na 
primeira metade do século 16, Máximo, o Grego, -  cuja origem pode ter 
sido uma das razões por seu interesse em assuntos fora da Rússia -  escreveu 
a obra Discurso contra Lutero o Iconoclasta e Contra Aqueles Que Blasfe
mam a Mais Pura Mãe de Deus.

Por volta da segunda metade do século, já  havia uma igreja protestante 
em Moscou, embora seus membros fossem, na maioria, mercadores ale
mães residindo naquela cidade. Por mais estranho que pareça, a peça mais 
importante das polêmicas antiprotestantes durante este período foi escrita 
por Ivan, o terrível. Ivan seguira uma política relativamente tolerante em 
relação aos protestantes, e isto encorajara o moraviano João Rokita a tentar 
converter o czar. Com esta finalidade, ele requereu uma entrevista, que Ivan 
concedeu garantindo ao ministro moraviano que ele não seria punido por 
expressar suas opiniões. Nessa entrevista, Ivan se tornou enfurecido pelas 
opiniões de Rokita e, posteriormente, ele produziu uma fulminante obra 
Resposta do Rei, em que ele veio em defesa do Cristianismo Ortodoxo com 
uma combinação de citações escriturísticas injuriosas. Apesar de sua fama e 
furor, entretanto, Ivan poupou a vida de Rokita, e se contentou em ordenar- 
lhe que não ensinasse suas heresias dentro dos territórios do czar.

Em 1620, o mesmo sínodo que propôs padrões para o batismo de católi
cos romanos convertidos também propôs padrões similares para o batismo



de ex-protestantes. Isto foi parte de uma reação às tentativas da parte da 
Suécia de levar sua fé e sua influência a diversas províncias russas durante 
o intervalo e luta civil de 1598-1613. Aqui novamente, foi afirmado que o 
batismo protestante não era válido, e foram dadas instruções para os con
vertidos do Protestantismo abjurar suas heresias. Como no caso dos católi
cos romanos, o sínodo parece estar grosseiramente desinformado a respeito 
das efetivas crenças e práticas dos protestantes.

Posteriormente, no mesmo século, Simeon de Polok, um monge de Kiev 
que abrira uma escola em Moscou, escreveu uma série de trabalhos 
antiprotestantes. Simeon estudara na Polônia, onde ele fora tão influenciado 
pelo Escolasticismo Católico-Romano, que ele foi posteriormente acusado 
de ter sido um seguidor secreto do papa. Embora tais acusações fossem fal
sas, e ele sempre permanecesse um membro fiel da ortodoxia russa, é verda
de que ele viu o Catolicismo Romano com grande favor, e nunca escreveu 
contra ele. Devido a sua forte tendência ao Escolasticismo Católico, a maio
ria dos seus argumentos anteprotestantes é retirada dos latinos, e há pouco em 
sua teologia que possa ser chamada uma resposta russa ao Protestantismo.

O próximo estágio nas polêmicas ante-protestantes ocorreu quando o 
príncipe Waldemar da Dinamarca foi a Moscou para casar-se com a prince
sa Irene Mikhailovna. Embora tenha sido prometido ao príncipe dinamar
quês que lhe seria permitido manter sua fé protestante, mal ele chegara em 
Moscou lhe foi pedido a abraçar a ortodoxia. Ele se recusou, dizendo ao 
czar que ele estava disposto a derramar seu sangue por ele, mas que não 
abandonaria a fé protestante. O príncipe, então, recebeu uma carta do patriar
ca -  escrita pelo sacerdote Ivan Nasedka -  tentando lhe mostrar as várias 
razões porquê a ortodoxia russa era a verdadeira forma do Cristianismo. 
Waldemar pediu para seu pastor, Matthew Velhaber, responder e assim co
meçou uma série de debates teológicos e negociações que, finalmente, le
varam Waldemar a retornar à sua nativa Dinamarca. O que é importante 
nesta controvérsia, entretanto, é o extremismo em que um teólogo como 
Nasedka -  e o patriarca -  chegariam para refutar os pontos de vista protes
tantes. Em uma de suas cartas, Nasedka até alega que os Pais da igreja 
foram tão inspirados quanto os apóstolos que escreveram o Novo Testa
mento, e que seus ensinos, portanto, deviam ser recebidos do mesmo modo em 
que se recebem os ensinamentos da Escritura. Posteriormente, ele acrescenta 
a tradição oral na igreja aos ensinos dos Pais. Embora ele não diga efetiva
mente que toda a tradição oral é tão autoritativa quanto a própria Escritura, 
tal é a clara implicação do que ele diz.



Uma vez mais, como a nova guardiã da fé, a teologia russa se colocou 
em uma posição em que lhe era difícil -  se não impossível -  servir para a 
renovação da igreja. A visão de que a Escritura, os “Pais”, e a tradição oral 
têm todos autoridade igual e infalível tornaria muito difícil para a igreja 
russa reconhecer seus erros, mesmo em matérias aparentemente sem maior 
importância. Tal foi o caso, embora dentro de um contexto diferente, do 
patriarca Nikon e suas tentativas de renovação litiirgica.

Quando Nikon (1605-1681) se tornou patriarca de Moscou, em 1652, a 
Rússia estava florescendo e crescendo no poder político. Isto parecia con
firmar a tese de que Moscou era a terceira Roma, e que ela deveria liderar a 
ortodoxia oriental. Mas havia uma contradição implícita nesta idéia, pois a 
própria noção da terceira Roma estava baseada na teoria que Constantinopla 
errara e falhara; e na medida em que Moscou insistisse em tal visão negativa 
da igreja grega, essa igreja não aceitaria a liderança russa. O czar Aléxis tinha 
visões de reconquistar Constantinopla para o Cristianismo e, uma vez mais, 
celebrar a eucaristia em Santa Sofia, juntamente com todos os cinco patriar
cas em um grande ato de ação de graças. Um dos primeiros passos em direção 
a este alvo deve ser ganhar a confiança de outros cristãos orientais. E isto ele 
não poderia fazer, enquanto a igreja russa continuasse agindo como se todo o 
resto da cristandade tivesse caído em heresia. Estas foram as considerações 
políticas por detrás da ordem do patriarca Nikon, que a liturgia Russa devia 
ser modificada para concordar com as práticas dos gregos.

Mas a oposição às ordens de Nikon também teve fortes motivações polí
ticas e sociais. Foi a ortodoxia firme dos monges e das classes mais baixas 
que ajudara a Rússia a sair do período de anarquia e invasão estrangeira. 
Como resultado, a ortodoxia se tomara o ponto de concentração destas classes 
mais baixas, que agora tinham direito sobre a Rússia. Eles suspeitavam da 
aristocracia favorecer precisamente aquela influência estrangeira contra a 
qual eles lutaram. O fato de Nikon, o filho de um ferreiro, ter-se tornado um 
patriarca, era um símbolo da nova Rússia que estava nascendo. Mas agora o 
próprio Nikon parecia ter-se corrompido pelo poder e estar abandonando a 
fé que dera liberdade à Rússia. Moscou, a terceira Roma, não devia servir a 
Constantinopla caída e a seus dignatários ricos materialmente, mas moral
mente falidos. Antes, que Constantinopla ajuste sua liturgia à de Moscou e 
assim, se aproxime da verdade.'*^

Neste ponto pelo menos, a resistência a Nikon era correta, pois a influência de Roma na Bizantina 
fez com que os gregos introduzissem um número de mudanças litúrgicas e, portanto, no século 17, a



Aqueles que se opuseram às reformas de Nikon logo se tornaram um 
partido forte e numeroso que tomou o nome de “Crentes Antigos” -  tam
bém chamados de Staroveri e Raskolniks. Seu líder foi o monge Avvacum, 
que tivera em seu favor, o fato de ter sido exilado na Sibéria e, assim, carre
gava a auréola de um mártir.“ Um Grande Concílio de Moscou, reunido em 
1666-67, condenou-os e pediu a Simeon de Polock -  o mesmo que nós 
encontramos refutando o Protestantismo -  para escrever uma refutação ofi
cial da igreja contra os Crentes Antigos. Como Simeon fosse muito influen
ciado pelo Cristianismo Catolicismo Romano, seu trabalho simplesmente 
serviu para enfurecer mais a oposição. A força armada foi então usada con
tra eles. Um monastério sitiado resistiu por vários meses e, quando foi fi
nalmente tomado, os monges foram massacrados. Muitos dentre os Crentes 
Antigos, então, se voltaram para uma expectativa escatológica ardente. Es
tes foram os últimos tempos da grande apostasia, pois mesmo a terceira 
Roma agora caíra em heresia. E nestes últimos tempos era melhor morrer 
do que se submeter ao Anticristo. Como conseqüência, milhares comete
ram suicídio por meio de auto-imolação. Outros dentro do movimento con
denaram tais práticas. De seu exílio, Avvacum começou a ensinar estranhas 
doutrinas trinitárias, e o movimento se tornou mais confuso. Todas estas 
questões finalmente se acalmaram, entretanto, na medida em que os grupos 
mais extremistas desapareceram. A única questão que continuou a dividir 
os Crentes Antigos foi a questão do sacerdócio. Alguns aceitaram os sacer
dotes que procederam da igreja do patriarca, enquanto outros simplesmente 
decidiram que os sacerdotes não eram necessários. Os primeiros foram cha
mados popovtsy, e os últimos receberam o nome de bezpopovtsy ou sem- 
sacerdotes. Desde que os bezpopovtsy continuaram um complicado processo 
de fragmentação sobre toda sorte de questões, os Crentes Antigos que ainda 
existem são do ramo dos popovtsy.

A influência ocidental sobre a teologia russa cresceu com o advento ao 
trono de Pedro, o Grande (1682), que sentiu que a Rússia era uma terra 
bárbara e, portanto, fez toda tentativa de colocá-la em contato com o Oci
dente, que ele considerava mais civilizado. Desde que Pedro aboliu o patri-
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arcado, e o substituiu-o por um “Sínodo Santo” de sua própria criação, o 
impacto de suas políticas sobre a igreja foi decisivo. O próprio Pedro favo
receu laços mais próximos com os católicos romanos e, portanto, uma gran
de parte da teologia russa, durante seu reinado e imediatamente depois, foi 
dominada por aqueles que, mesmo permanecendo ortodoxo-russos, retira
ram muito de sua inspiração da teologia católico-romana. Esta orientação 
teológica particular foi conectada com os nomes de Pedro Mogila e a esco
la de Kiev. Em oposição a eles, Theophanes Prokopovic e seus seguidores 
tentaram atrair a teologia russa para mais perto do Protestantismo. A escola 
de Prokopovic alcançou seu ápice no início do século 19. Nessa época, 
iniciou-se uma reação que buscou retomar à ortodoxia tradicional e às fon
tes russas.

Nós dirigiremos agora nossa atenção a cada uma destas por vez.
Embora tivesse havido uma escola em Kiev antes de seu tempo, foi Pedro 

Mogila (1596-1646)'^ que deu a esta escola sua orientação característica. 
Mogila foi um acadêmico hábil que estudara e admirara os escolásticos 
latinos, mas que, entretanto, resistiu aos esforços que os católicos romanos 
estavam fazendo naquela época para submeter a Ucrânia ao papa. Em 1633, 
ele se tornou o prelado metropolitano de Kiev, e deu, então, passos para 
assegurar que seu clero recebesse a melhor educação possível. Desde que 
naquela época a reação anticatólica na Rússia estava em seu auge, sua in
fluência na teologia moscovita não foi imediata. Sua obra Confissão Orto
doxa da Igreja Oriental Católica e Apostólica foi aceita pelos patriarcas de 
Constantinopla, Jerusalém, Alexandria e Antioquia, e foi uma das maiores 
fontes da influência latina no Oriente. Seu impacto sobre a teologia russa 
cresceu na época de Pedro, o Grande, e continuou ao longo do século 18.

Mogila e a escola de Kiev foram seguidores rigorosos da ortodoxia russa 
tradicional, mas em todas as matérias que ainda estavam abertas ao debate, 
eles tomaram a posição católico-romana. Seu estilo e metodologia teológi
ca foram copiadas dos escolásticos latinos medievais. Eles afirmaram a 
concepção imaculada de Maria -  que, embora ainda não declarada como 
um dogma, estava crescendo em popularidade no Ocidente. Quanto à ques
tão de quando a transubstanciação ocorre, eles rejeitaram a perspectiva gre
ga de que ela acontece no momento da epiclesis -  a oração invocando a

M, Jugie, “Moghila, Pierre”, DTC, 10:2063-2081.



presença do Espírito Santo -  e concordaram com os católico-romanos que 
ela ocorria nas palavras da instituição. Finalmente, eles afirmaram a exis
tência do purgatório -  uma teoria de modo algum comum entre os ortodo
xos orientais nessa época. Os únicos dois pontos cruciais, então, em que os 
de Kiev não estavam dispostos a seguir a teologia romana foram a suprema
cia do papa e a processão do Espírito -  a cláusula do Filioque.

Durante o reinado de Pedro, o Grande, enquanto a teologia de Kiev esta
va no auge, outra escola estava sendo formada, que logo a desafiaria. Esta 
outra escola, sob a liderança de Theophanes Prokopovic, também olhou 
para o Ocidente em busca de sua inspiração teológica. Mas ela achou os 
teólogos protestantes mais adequados que os católicos romanos. Prokopovic 
sentiu que o peso da tradição incontestável sobre a igreja russa era muito 
grande, e que esta tradição incluía muito cuja origem era duvidosa. Portan
to, era necessário retornar ã Escritura para encontrar a pura doutrina cristã. 
Embora ele se referisse freqüentemente aos antigos escritores cristãos e 
seus ensinos, ele o fez de um modo similar ao de Lutero ou Calvino, e 
nunca afirmando ou mesmo inferindo que a autoridade deles era compará
vel à da Escritura. Sendo um bom ortodoxo russo, ele rejeitou os pontos de 
vista protestantes da eucaristia, e insistiu na veneração dos ícones e na 
processão do Espírito somente do Pai. Mas em questões como justificação, 
a natureza das boas obras, o cânon do Antigo Testamento, predestinação e 
livre-arbítrio, seus pontos de vista foram claramente semelhantes àqueles 
sustentados pelos protestantes. Em 1715, as doutrinas de Prokopovic haviam 
feito tal incursão na teologia russa que, mesmo a escola onde Mogila ensi
nara, em Kiev, fora infiltrada por elas. Vinte e cinco anos mais tarde, a Sé 
Metropolitana de Moscou foi ocupada pelo prokopovicano Platô Lefsin. 
Naquela época, Catarina II estava sentada no trono dos czares -  então, em 
São Petersburgo -  e seus esforços para levar a Rússia a um contato mais 
próximo do resto do mundo tendeu a fortalecer a mão dos prokopovicianos.

O começo do século 19 viu o ápice da influência prokopoviciana na 
igreja russa. Juntamente com idéias protestantes, a filosofia do Iluminismo 
e do Romantismo estavam penetrando na Rússia. A princípio, todas estas 
novas idéias dominaram os russos, que pareciam pensar que seu país devia 
tomar-se “modernizado” segundo a moda ocidental. Mas no meio do sécu
lo 19, uma reação claramente começara. Esta reação assumiu duas formas 
distintas: o retorno às fontes primitivas do Cristianismo russo, e a tentativa 
de descobrir, dentro da estrutura do Idealismo filosófico, o que significava 
ser russo.



O retorno às fontes do Cristianismo russo tomou a forma de investigação 
histórica, publicação de documentos e histórias da igreja, e tentativas de 
desenvolver uma teologia mais semelhante àquela que fora comumente sus
tentada na Rússia antes do tempo de Pedro, o Grande, e do surgimento da 
influência estrangeira. Este movimento produziu muitos manuais de teolo
gia e de história eclesiástica, mas nenhum teólogo notável.

As tentativas de aplicar as categorias do Idealismo à questão da identida
de da Rússia deu lugar ao movimento de Slavophile. Seu principal porta- 
voz foi Aléxis Khomyakov,'^ que fora profundamente influenciado por Hegel 
e Schelling. Khomyakov se determinara a desenvolver um ponto de vista da 
eclesiologia tradicional russa que a mostrasse como uma síntese entre a 
tese católico-romana e a antítese protestante. Tanto os teólogos católico- 
romanos quanto os de Kiev salientaram a unidade da igreja, enquanto que 
os protestantes e prokopovikianos enfatizaram a liberdade que o evangelho 
requer. O verdadeiro ortodoxo entendimento do sobornost -  catolicidade -  
inclui ambos em uma síntese perfeita. Os protestantes têm liberdade, mas 
não unidade. Os católicos têm unidade, mas não liberdade. A ortodoxia tem 
ambos, pois a unidade que seus membros usufruem é tal que a liberdade do 
evangelho ainda é permitida, e a própria unidade está no amor, ao invés de 
na lei -  e é, portanto, uma unidade livre. A igreja russa, portanto, não neces
sita fazer uma escolha entre os dois ramos ocidentais do Cristianismo. Ela 
já inclui o melhor de ambos. As teorias de Khomyakov não foram bem 
recebidas pelas autoridades eclesiásticas dentro da Rússia, pois elas pareciam 
valorizar excessivamente o espírito da liberdade que não era facilmente 
assimilável dentro das estruturas efetivas da ortodoxia russa. Como resulta
do, os Slavophiles se tomaram críticos das atitudes opressivas da hierarquia, 
que eles viram como contrárias ao genuíno espírito da ortodoxia mssa. Neste 
ponto, seu mais bem conhecido e influente expoente foi Fedor Dostoevski 
(1821-1881), o famoso novelista russo.

A Revolução Russa de 1917 criou novas condições para a Teologia na
quele país. E suficiente dizer que, nas primeiras poucas décadas após a 
revolução o mais importante trabalho teológico por teólogos ortodoxos russos
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foi feito no exílio -  especialmente em Paris. Posteriormente, no século 20, 
entretanto, a igreja russa uma vez mais começou a produzir seus próprios 
teólogos, freqíientemente tratando com a questão da função do Cristianis
mo dentro de um estado marxista.

A teologia nestoriana e monofísita

Os mongóis tomaram Bagdá em 1258, e a comunidade nestoriana nunca 
se recuperou desse golpe. Como resultado, sua teologia caiu em um maior 
declínio. Os escritos nestorianos dos séculos 15 e 16, que foram preserva
dos, consistem, em sua maioria, de versificações de hagiografias anterio
res, cronologias e outros materiais equivalentes. A única atividade relativa
mente importante ocorreu entre aqueles que se submeteram ao papa -  os 
“católicos caldeus” . O mais importante destes foi Joseph II, patriarca unido 
de Diyabakir, que compôs uma defesa do Catolicismo Romano sob o título 
O Espelho Puw}'^ Em tempos mais recentes, as perseguições que os nesto
rianos sofreram no Oriente Próximo reduziu seu número a poucos milhares.

De todas as igrejas monofisitas, a única que mostrou uma medida da 
vitalidade teológica foi a igreja na Armênia. A igreja copta, já enfraquecida 
pelo governo árabe, perdeu mais terreno sob o governo turco (1517-1798). 
A igreja da Etiópia, que sempre tivera laços íntimos com os coptas, sofreu 
por falta de contato com outros cristãos. Quando os muçulmanos invadiram 
a Etiópia, em 1520, a fé cristã se tornou o ponto catalisador do sentimento 
nacionalista, e, portanto, a igreja emergiu do conflito com mais força do 
que tivera antes. Mas no campo da literatura teológica, as próprias circuns
tâncias do conflito promoveram pouco mais do que material hagiográfico, 
cujo objetivo foi fortalecer o fiel era sua luta. Após o avanço turco, o sírio 
Jacobita produziu pouca coisa digna de menção. A igreja da Armênia tam
bém não foi poupada de dificuldades, pois no século 16 o país foi conquis
tado pela Pérsia e nunca mais reconquistou sua independência. Isto, entre
tanto, resultou num reavivamento da teologia armênia, pois muitos que fo
ram para o exílio entraram em contato com novas idéias e, então, produzi
ram trabalhos que foram, posteriormente, introduzidos na Armênia. Logo 
havia centros armênios de erudição e publicação em Viena, Veneza, Mos-
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cou, Istambul, Calcutá e Jerusalém. O ponto mais alto no reavivamento 
armênio foi provavelmente alcançado no século 17, quando João Agop -  ou 
Holov -  escreveu importantes trabalhos apologéticos, exegéticos e sistemá
ticos, enquanto em sua obra Livro de Histórias Arakel de Tauriz narrou os 
sofrimentos e glórias da igreja armênia. No século 19, os armênios em Veneza 
se tornaram bem conhecidos por suas valiosíssimas publicações de textos 
antigos, e assim, seus estudos patrísticos fizeram uma modesta mas impor
tante contribuição à erudição teológica. No todo, entretanto, é justo dizer 
que a teologia em toda a tradição monofísita sofreu maior declínio após a 
queda de Constantinopla.

Assim chegamos ao fim de nossa brevíssima investigação da teologia 
oriental desde o século 16. Espera-se que esta investigação tenha mostrado 
que existe muitos aspectos de interesse na atividade teológica oriental. A 
história de Cyril Lucar, por exemplo, deveria ser de interesse para aqueles 
que estão preocupados com a história da influência protestante em várias 
partes do mundo, e também deveria servir para mostrar que na igreja grega 
houve aqueles que estavam buscando renová-la. A oposição entre as esco
las de Mogila e Prokopovic mostra que as mesmas questões estavam muito 
vivas na Rússia. O surgimento dos Crentes Antigos, e sua história subse
qüente, deveria interessar àqueles que buscam descobrir as relações que se 
mantém entre a teologia e lutas sociais. Mais ainda, todo este capítulo de
veria lembrar os cristãos ocidentais de que eles são apenas uma parte de 
todo o corpo de crentes cristãos por todo o mundo -  uma lembrança que 
deveria ajudá-los em suas relações com as igrejas mais jovens que surgiram 
durante os dois últimos séculos na Ásia, África e América Latina. E ainda, 
mesmo isto é claramente dito por meio de uma perspectiva tipicamente oci
dental, que vê o debate e o desenvolvimento teológicos como uma marca 
fundamental de vitalidade. Pode ser que tempos futuros de provação mostra
rão aos cristãos ocidentais a importância da perspectiva oriental, com sua 
ênfase na devoção litúrgica como o lócus da verdadeira vitalidade eclesiásti
ca. De fato, enquanto estas palavras são escritas está se tomando cada vez 
mais claro que o poder de suas tradições -  e em particular de sua liturgia -  
tem sustentado e irá sustentar as igrejas orientais mesmo nos tempos de mai
ores provações. Também tem se tomado evidente que, na medida em que as 
plenas conseqüências do “fim da Cristiandade” se tomam manifestas nas igre
jas ocidentais, elas terão muito o que aprender com seus correlatos orientais.



XVI
A TEOLOGIA NO SECULO 20

Na Europa, o século 19 foi um período de paz e prosperidade sem prece
dentes. Com pequenas interrupções de guerras relativamente localizadas e 
tentativas de revolução, foi um século de progresso e expansão. Nos Esta
dos Unidos, com a própria dramática exceção da Guerra Civil, também foi 
um período de paz dentro das fronteiras da nova nação e de contínua expan
são dos limites ocidentais. Em ambos os lados do Atlântico, ciência e 
tecnologia haviam começado a resolver muitos dos problemas que haviam 
incomodado a humanidade desde tempos remotos. O mundo natural, final
mente, parecia estar sob o domínio humano, e se provar maleável aos dese
jos e desígnios humanos. O aproveitamento do vapor e outras formas de 
energia encurtaram as distâncias, e tornaram mais lazer possível para certos 
segmentos da sociedade -  precisamente aqueles segmentos em que a maior 
parte da reflexão teológica ocorreu.

Em ambos os lados do Atlântico, cria-se que a civilização ocidental era 
particularmente chamada a promover uma nova era na história, não somen
te em suas tradicionais áreas geográficas, mas também por todo o mundo. 
As tendências expansionistas daquele tempo foram ideologicamente justi
ficadas nos Estados Unidos com a teoria do “destino manifesto”, e na Euro
pa com a noção enganosamente altruísta da “responsabilidade do homem 
branco”. Estas noções significavam que a civilização ocidental tinha como 
missão dada por Deus ser um farol na direção do futuro para o resto do 
mundo. Baseados nisto, os Estados Unidos tomaram terras dos aborígines



americanos e do México com pouquíssimo protesto dos líderes cristãos 
dentro da nação, e a expansão européia foi grandemente encorajada por 
aqueles que viram nela uma oportunidade para as missões cristãs.'

Este foi o pano de fundo da teologia do século 19. Como vimos, a teolo
gia católico-romana e ortodoxa oriental geralmente não viram a nova situa
ção e sua promessa com o mesmo otimismo que o Protestantismo a viu. As 
terras em que eles eram fortes não se beneficiaram das novas condições no 
mesmo grau em que as terras tradicionalmente protestantes o fizeram. Em 
contraste com esta relutância, ou mesmo hostilidade, da teologia católica e 
ortodoxa, teólogos protestantes tenderam a ver as novas circunstâncias com 
um otimismo quase desmedido. Schleiermacher, Hegel, Ritschl e Troeltsch, 
todos concordaram que o Cristianismo era a forma mais elevada de religião 
para a qual todas as outras apontavam -  isto é, uma vez que o Cristianismo 
protestante fosse purificado de superstições que há muito se prolongavam. 
A discordante voz solitária de Kierkegaard mal foi notada no avanço do 
progresso. Foi um tempo de confiança na habilidade humana, no progresso 
tecnológico, no processo evolucionário que estava trazendo a humanidade ao 
seu fim determinado, e na civilização ocidental como precursora da nova era.

Então irrompeu a guerra. Foi a guerra mais dispendiosa que a humanida
de já vira, pois ela envolveu todo o globo. Foi uma guerra em que precisa
mente aqueles poderes, cuja obrigação era supostamente civilizar a huma
nidade, de fato arrastaram todo o mundo para o seu conflito. Foi uma guerra 
em que o progresso e a tecnologia mostraram seu lado desagradável, multi
plicando o poder destrutivo do ódio humano. E foi uma guerra que pouco 
resolveu, pois, poucos anos após seu final, o globo estava novamente envol
vido em outro conflito armado, distinto do primeiro somente em que seu 
escopo foi ainda maior, e em que o poder destrutivo liberado por ela 
minimizou o da guerra anterior. O racismo herdado da civilização ocidental -  
e do Cristianismo, como entendido pela maioria da teologia do século 19 -  
se tornou manifesto na morte de milhões de judeus e na decisão de usar 
armas nucleares contra cidades japonesas. Logo após o final desta Segunda 
Guerra Mundial, ficou claro que, pela primeira vez, estava nas mãos do ser 
humano destruir todas as espécies -  e muito da Terra com elas.

As guerras e suas conseqüências também mudaram a percepção do resto 
do mundo acerca da civilização ocidental. Durante o auge da expansão oci-

' Ver Stephen Neill, Colonialism and Christian Missions (Londres: Lutterworth, 1966).



dental, esta fora aceita por muitos, não somente como resultado da força 
física superior, mas também como resultado de uma civilização superior. 
Os modos e religião ocidentais foram adotados por multidões na Ásia, Áfri
ca e no Pacífico, enquanto que na América Latina muitos olhavam para a 
Grã-Bretanha e os Estados Unidos como modelos do seu futuro político. 
Agora, após duas guerras e diversas décadas de uma corrida armamentista 
insana e aparentemente irrefreável, tornou-se evidente que havia sérias fa
lhas na tão decantada superioridade da civilização ocidental. Nações e indi
víduos começaram a distinguir vários aspectos dessa civilização, e tenta
ram decidir por si mesmos o que manter e o que descartar. Política e econo
micamente, o “Terceiro Mundo” contendia por independência. Na África, 
onde apenas duas nações eram independentes em 1914, todo o sistema co
lonial foi desmantelado. Na Ásia, África e América Latina, os super-pode- 
res, com boas razões amedrontados pela perspectiva de se confrontarem 
diretamente, lutaram guerras por procuração -  guerras que tornaram o terror 
e a fome endêmicos em regiões inteiras do globo. Como resultado, houve 
um sentimento crescente no resto do globo de que a civilização ocidental, 
longe de ser o arauto de uma nova era de felicidade, estava arrastando todo 
o mundo para seus conflitos interiores, e que estes conflitos ameaçavam 
destruir toda a humanidade. Assim, a questão foi levantada com freqüência 
e urgência crescentes; É possível aceitar alguns dos avanços tecnológicos 
do ocidente, humanizando-os, ao mesmo tempo, com as riquezas da nossa 
própria cultura?

Enquanto tudo isso ocorria no mundo em geral, mudanças similares acon
teciam na igreja. A mudança mais notável foi que o Cristianismo, que até o 
começo do século 19 estivera intimamente associado à civilização ociden
tal, se tornou verdadeiramente um movimento mundial. Posteriormente neste 
capítulo, nós veremos que esta foi uma das razões por detrás das novas 
iniciativas do Segundo Concilio do Vaticano. Em algum ponto da segunda 
metade do século 20, a força numérica do Cristianismo transferiu-se do 
Atlântico Norte para o hemisfério sul, e da raça branca para o povo “de cor” -  
africanos, asiáticos e latino-americanos. Povos destas várias ramificações 
da igreja começaram a insistir em seu direito e obrigação de fazer teologia 
a partir de sua própria perspectiva e tratar de seus próprios problemas e 
discernimentos. Foi assim que uma teologia verdadeiramente ecumênica 
nasceu -  uma em que havia um diálogo mundial, nem sempre em acordo, 
mas por certo mutuamente enriquecedor.



Enquanto isso, os centros tradicionais de atividade teológica e eclesiás
tica no Atlântico Norte também estavam passando por mudanças radicais. 
Certamente, a mais significativa delas foi o “fim da Cristandade”. Jamais 
desde o tempo de Constantino, o Cristianismo contara com o apoio do Esta
do e da cultura à sua volta. Aquela parte do mundo, cujos governantes e 
populações se chamavam de cristãos, foi conhecida como “Cristandade”. 
Era aqui que as igrejas eram poderosas, monastérios e centros cristãos de 
aprendizado eram construídos, e a maior parte da atividade teológica ocorria. 
Agora, por meio de um processo que começara séculos antes, muito disto 
estava chegando ao fim. A separação entre igreja e Estado se tornara, ante
riormente, a norma nos Estados Unidos, na França e em paises moldados 
segundo sua forma constitucional de governo. Na Grã-Bretanha, conquanto 
tal separação não fosse oficial, o apoio que a igreja recebia do Estado era 
minguado. Ao final do século 19, quando o reino da Itália tomou a cidade 
de Roma, o papado perdeu seus últimos vestígios de poder temporal -  exce
to por seu governo sobre o próprio Vaticano. No começo do século 20, exa
tamente quando a Primeira Guerra Mundial estava chegando ao fim, a Re
volução Russa pôs um fim no regime dos czares e em sua colaboração com 
a Igreja Ortodoxa Russa. Logo, havia pouquíssimos países em que o Estado 
oficialmente apoiava a igreja.

O que era verdade no nível do suporte político também o foi no nível 
mais pessoal. Nos centros tradicionais do Cristianismo, um número crescente 
de pessoas sentiu que a antiga fé não era mais sustentável. Na Europa oci
dental, o comparecimento e participação na vida da igreja caíram drastica
mente. Nos Estados Unidos, houve uma queda similar, embora não tão 
marcante nem tão constante. Em ambos os lados do Atlântico, pareceu a 
muitos que uma cosmovisão moderna não deixou lugar para o Cristianismo -  
ou para nenhuma sorte de religião. Assim, a crescente secularização de suas 
sociedades seria um dos muitos temas que preocuparia os teólogos ociden
tais durante o século 20.

Este é o pano de fundo em que a teologia cristã se desenvolveu durante o 
século 20. Devido a tal pano de fundo, não nos deveria surpreender que a teolo
gia do século 20 seja caracterizada tanto por sua vitalidade quanto por sua 
variedade, e que seja difícil, se não impossível, organizar as várias correntes do 
pensamento teológico num esboço ou estmtura coerente. Não obstante, parece 
claro que se pode distinguir entre a primeira parte do século 20, quando a 
teologia ainda estava dominada pelos centros tradicionais da atividade teoló
gica, e um período posterior, começando ap(3s a Segunda Guerra Mundial.



Um novo começo: A teologia de Karl Barth

Não pode haver nenhuma dúvida que, durante o período entre as duas 
guerras mundiais, a figura altaneira na teologia cristã é Karl Barth (1886
1968). Seu pai foi um teólogo reformado de tendência conservadora -  em
bora não em questões políticas -  que moldou seus primeiros estudos e por 
quem ele sempre teve o maior respeito e gratidão. Após estudar em Berna, 
Tübingen e Marburg, ele se tornou um pastor em sua terra natal, Suíça, 
primeiro em Genebra (numa paróquia de língua alemã naquela cidade), e 
então na vila de Safenwil (1911). Como resultado de sua educação teológica, 
ele foi para o pastorado convencido de muitas das doutrinas da teologia libe
ral, mas logo chegou à conclusão de que havia outros assuntos que eram mais 
relevantes para seu trabalho do que a teologia. Embora durante os primeiros 
anos de seu pastorado ele continuasse suas leituras teológicas, ele declaroU; 
posteriormente, que em Safenwil, ele se tomou tão envolvido no movimento 
Social Democrata que lia teologia somente quando era necessário para sua 
pregação e ensino, e passava a maior parte de seu tempo estudando legisla
ção industrial, organização sindical e assuntos semelhantes. Ele estava con
vencido de que Deus estava trabalhando para trazer o reino, nem tanto por 
meio da igreja, que estava letárgica, quanto por meio da Democracia Soci
al. Em 1915, ele se uniu oficialmente ao Partido Social Democrático.

Enquanto ele se preocupava com os direitos de seu rebanho camponês e 
trabalhador, o mundo à sua volta estava mergulhando num desastre. A Pri
meira Guerra Mundial sobreveio-lhe como um desapontamento. Seus anti
gos mestres, e seus próprios contemporâneos, a quem ele chegara a admi
rar, foram arrebatados pelo espírito militarista. O mesmo foi verdade da 
parte de muitos socialistas com quem ele trabalhara. Além disso, ã medida 
que as notícias dàs atrocidades da guerra continuavam a chegar, ele achava 
mais difícil relacionar a teologia que ele estivera ensinando com as cméis 
realidades de seus dias. Novas leituras teológicas, particularmente dos traba
lhos de J. C. Blumhardt, o fizeram consciente da necessidade de recuperar a 
dimensão escatológica do Cristianismo. Em conversações com seu fiel ami
go Eduard Thumeysen, ele se convenceu de que era necessário revisar muito 
da teologia que ele aprendera. Finalmente, ele prometeu a Thumeysen traba
lhar em um Comentário sobre Romanos, não para publicação, mas para cir
culação privada entre alguns amigos da mesma opinião. O trabalho resultan
te, entretanto, foi publicado em 1919, pouco após do final da guerra, e logo 
ganhou amplo reconhecimento para seu autor.



Barth estava trabalhando em uma edição radicalmente revisada de seu 
Comentário sobre Romanos, quando foi convidado para ensinar teologia 
reformada em Gõtingen. Ele assumiu esta posição em 1921, e assim come
çou uma carreira docente que o levou de Gõtingen para Münster, então para 
Bonn, e, finalmente, -  após ser forçado a deixar a Alemanha por causa de 
Hitler -  para a Basiléia, onde ele viveu pelo resto de sua vida.

O que Barth propôs em seu Comentário, e particularmente em sua se
gunda edição revisada, foi uma teologia baseada, não na continuidade entre 
o humano e o divino, mas em sua descontinuidade. O Cristianismo não é, 
como muito do século 19 assumira, a mais elevada conquista humana. Como 
ele diria posteriormente, “falar sobre Deus não é o mesmo que gritar sobre 
humanos”. Contra a ênfase de seus antecessores sobre a imanência de Deus, 
Barth veio a enfatizar a transcendência divina, a ponto de referir-se a Deus 
como “o Inteiramente Outro” -  que levou Harnack, agora em seus últimos 
anos posteriores, a exclamar, “Marcion novamente!”.

Também há descontinuidade entre pecado e graça, entre conquista hu
mana e ação de Deus, entre nosso ser sob a graça e nossas tentativas de 
expressar isto em sistemas de teologia ou ética.

Pecado e graça, então, não podem ser colocados lado a lado, ou orga
nizados em séries, ou tratados como de importância semelhante, assim 
como morte e vida não podem  ser assim tratadas. Não existe uma 
ponte sobre o abismo que os separa. Eles não têm limites que se m is
turam, que possam  ser colocados juntos. O impassível abismo corre 
com pletam ente através da fissura entre bem  e mal, entre o que tem 
valor e o que é sem valor, entre o que é santo e o que é impuro.... O 
conhecimento de Deus, que é a condição de nossa busca, nos compele 
a distinguir claramente entre homens pecadores e justos; mas o conhe
cimento humano que emerge é simultaneamente dissolvido pelo pró
prio critério pelo qual é criado. Apenas por causa do poder da obe
diência em  que nós nos apoiamos, somos capazes de compreender e 
apreender acerca da possibilidade da impossibilidade.-

Por esta razão, a corrente teológica que Barth fundou é chamada de “Te
ologia Dialética” -  embora ao usar este termo, deve-se estar consciente de 
que se está falando de uma dialética que está mais próxima daquela de

 ̂The Epistle to the Romans (Traduzido da sexta edição; Londres: Oxford University Press, 19331. 
p.228.



Kierkegaard do que da proposta por Hegel. Particularmente em seus pri
meiros estágios, a teologia de Barth e de seus companheiros também tem 
sido caracterizada como uma “teologia da crise”, no sentido de que ela 
enfatiza a crise da humanidade quando ela se coloca diante de Deus. Final
mente, e especialmente após a separação com o Existencialismo, muitos 
chamaram a nova tendência de “neo-ortodoxia”, pois ela procurou recupe
rar muito do ensino tradicional cristão que fora deixado de lado pelas emi
nentes lideranças do século 19.

Logo Barth achou que havia outros que concordavam com muito de sua 
crítica da teologia liberal. Seu amigo Thurneysen, o teólogo luterano 
Friedrich Gogarten (1887-1967) e outros fundaram, em 1922, o jornal teo
lógico Zwischen den Zeiten - Entre os Tempos -  que logo se tornou uma das 
mais influentes publicações teológicas do seu tempo. Um de seus freqüen
tes colaboradores, embora não um de seus fundadores, foi o teólogo refor
mado Emil Brunner (1889-1966), que ensinou em Zurique. Naqueles pri
meiros anos, o erudito bíblico Rudolf Bultmann (1884-1976) também foi 
geralmente considerado um dos líderes da nova “teologia dialética”.

O próprio Barth, entretanto, estava colhendo conseqüências de suas pri
meiras idéias, que logo levariam a uma ruptura com a maioria destes pri
meiros companheiros -  com a notável exceção de Thurneysen, que sempre 
permaneceu seu amigo íntimo e companheiro.

A primeira ruptura ocorreu no início da década de 1920 e foi o resultado 
da insistência de Gogarten e Bultmann, por um lado, sobre as dialéticas 
existenciais que haviam sido também a posição inicial de Barth e, por outro 
lado, da posição de Barth e Brunner sobre a necessidade de afastar-se da 
Antropologia e voltar-se para a própria Teologia. Se tudo o que temos é “o 
momento diante de Deus”, e não podemos falar de nada mais, como uma 
teologia existencialista está propensa a afirmar, a tarefa da Teologia é 
estudar e explicar a experiência e entendimento da fé. Tanto Barth como 
Brunner sentiram que isto reduziu a Teologia ao estudo da experiência 
humana e estavam, portanto, se direcionando para uma Teologia baseada 
mais firmemente na Palavra de Deus, e se concentrando, particularmente, 
na Cristologia.

No caso de Barth, isto estava intimamente conectado com sua convicção 
crescente de que existe um conteúdo na Palavra de Deus. Não é meramente 
uma questão de um encontro. Há também um “Logos”, uma racionalidade, 
de forma que a Palavra nos leva para sua própria compreensão. Isto signifi
cava tanto que a filosofia existencialista, com sua ênfase no momento, ti



nha que ser deixada para trás, quanto que a Teologia podia e devia se mover 
na direção de buscar entender a Palavra de Deus e elucidar suas implica
ções, não baseada no Existencialismo, ou em qualquer outra filosofia, mas 
baseada na “lógica da fé” . Em 1927, Barth publicou o primeiro volume do 
que ele esperava seria seu grande trabalho sistemático. Dogmática Cristã. 
Mas antes que publicasse o segundo volume, seu estudo da obra de Anselmo 
Proslogion, publicada em 1931,^ o convenceu de que ele deveria mudar na 
direção da “lógica da fé”, e que o Existencialismo não era um instrumento 
apropriado para alcançar este objetivo. Portanto, em 1932, ele abandonara 
sua primeira tentativa de uma teologia sistemática, e publicou o primeiro 
volume da obra Dogmática Eclesiástica.

Este novo começo foi uma clara indicação de uma importante mudança 
no pensamento de Barth. Esta mudança ocorrera basicamente em duas dire
ções. Como indicado acima, seu estudo de Anselmo e sua própria reflexão 
na importância da Palavra de Deus, o levaram a rejeitar o uso de qualquer 
filosofia como um instrumento próprio para a teologia. A segunda nova 
direção foi uma ênfase maior no papel da igreja na tarefa da teologia.

Quando a palavra “Igreja” substitui a palavra “Cristão” no título do 
livro, isto significa... que a Dogmática não é uma ciência “livre”, mas 
uma ciência vinculada à esfera da Igreja, onde e apenas onde, é possí
vel e sensível."*

Assim rejeitando o Existencialismo, Barth rompera com Gogarten e 
Bultmann. A próxima ruptura seria com Brunner e, de algum modo, seria 
uma extensão do mesmo desenvolvimento da parte de Barth. Com o passar 
do tempo, Barth chegou ã convicção de que a “teologia natural” deve ser 
rejeitada. De outro modo, ele temia que alguém confundisse novamente a 
distância entre o divino e o humano, entre a razão e a revelação.

Embora seja possível ver a ampliação do abismo em alguns primeiros 
artigos em Zwischen den Zeiten, o rompimento efetivamente com,eçou em 
1933, quando Barth publicou um artigo sobre “O primeiro mandamento 
como um axioma teológico”. O debate logo levaria para o fim do jornal, e a 
um debate contínuo entre Barth e Brunner. Em seu artigo, Barth lançou

 ̂Tradução inglesa: Anselm: Fides Quarens Intellectum: Anselm s Proof o f the Existence o f God i>: 
the Context o f His Theological Scheme (Richmond: John Knox Press, 1960).

 ̂ Church dogmatics. I/l, p.ix.



uma campanha contra os “deuses estranhos” que pervertem a Teologia. Uma 
coisa que todos estes deuses têm em comum é que eles se infiltram na teolo
gia por meio da conjunção curta, mas muito importante, “e”. A palavra “e” 
implica que existe algo mais que pode ser colocado ao lado de Deus. “E” é 
0 primeiro sinal de idolatria. “E” é o erro que tem desencaminhado a Teologia.

Assim  o século 18 disse: revelação e razão. Assim disse Schleierma
cher: revelação e consciência religiosa. Assim disse Ritschl e seus se
guidores; revelação e história das religiões. E assim é falado hoje em 
todos os lugares; revelação e criação, revelação e proto-revelação, o 
Novo Testamento e existência humana, o mandamento e as ordens da 
criação.^

Enquanto a referência ao “Novo Testamento e existência humana” foi 
uma referência ã sua rejeição de Gogarten e do programa de Bultmann (ao 
qual nós retornaremos), o último par nesta lista, “o mandamento e as or
dens da criação”, foi uma rejeição direta de Brunner, que, poucos meses 
antes, publicara um livro com aquele título.*’ Poucos meses mais tarde, em 
seu artigo “Abschied” -  Farewell -  Barth insistiu em sua posição e rompeu 
com Zwischen den Zeiten -  que, então, cessou de ser publicado.

Em 1934, Brunner respondeu com seu pequeno livro Natureza e Graça. 
Seu tom era bem conciliatório, embora Brunner insistisse que Barth extra
íra um número de falsas conclusões das doutrinas da Palavra de Deus e da 
sola gratia: (1) Barth crê que a imagem de Deus na criatura humana foi 
destruída pelo pecado, enquanto que Brunner prefere dizer que ela foi ma
terialmente destruída, mas ainda está formalmente em existência; (2) Barth 
erra ao limitar a revelação àquela em Cristo, pois é necessário deixar espa
ço para o testemunho de Deus aos pagãos; (3) Barth erra ao rejeitar o que 
Brunner chama de “graça preservadora” e parece, portanto, ser capaz de 
falar apenas em termos de instantes; (4) semelhantemente, ao rejeitar as “or
dens da criação” ou “ordens da preservação”, Barth rejeita uma das bases 
cruciais da ética cristã; (5) Barth erra ao negar a existência de um “ponto de 
contato” -  Anknüpfungspunkt -  nos seres humanos e na sociedade para a 
graça e ação de Deus; (6) finalmente, Barth interpreta mal a relação entre a 
antiga criação e a nova. De acordo com Brunner, este último ponto é a

“Das erste Gebot als theologisches Axiom”, Zwischen den Zeiten, 12 (1933), p.308.
Das Gebot und die Ordnungen: Entw urf einer protestantisch-theologischen Ethik. Eng. Trad.: 

The Divine Imperative (Filadélfia: Westminster, 1947).



questão fundamental do debate. Barth parece estar convencido de que 
qualquer continuidade entre a antiga ordem e a nova minimiza o pecado 
humano e, mais ainda, a graça de Deus. Brunner, por outro lado, deseja 
apresentar o Evangelho, de tal forma que ele seja a resposta às necessidades 
humanas. Nisto, ele apresenta provas que, como Tomas de Aquino decla
rou, gratia non tollit naturam sed perficit -  a graça não destrói a natureza, 
mas a aperfeiçoa. Além disso, argumenta Brunner, Barth interpretou mal o 
título de seu recente trabalho, pois o “e” ali existente não é o mesmo que 
os outros “es” que ele lista. “É o ‘e’ de um problema, de um relaciona
mento questionado, não o ‘e ’ de coordenação.”’ De qualquer forma, con
clui Brunner, talvez haja um lugar tanto para sua perspectiva quanto para a 
de Barth e suas diferenças podem ser mais de temperamento do que de 
propósito, pois “Deus usa tanto o gênio da parcialidade... quanto o espírito 
de moderação” .̂

Barth, entretanto, não seria apaziguado. Ele respondeu com um curto 
trabalho sob o firme nome de Nein! Antwort an Emil Brunner -  Não! Res
posta a Emil Brunner. Não, Brunner erra em crer que postular o “e” como 
um problema não é em si mesmo postular algo próximo à revelação. Não. 
Brunner erra em buscar um meio-termo entre o meio de Deus e os meios 
humanos. Não, Brunner erra ao pensar que se possa discutir a teologia natu
ral sem ipsofacto  praticá-la. A teologia natural não é exatamente um pro
blema teológico, desde que a própria teologia saiba que seu tema não é 
outro senão a Palavra de Deus. “A verdadeira negação da teologia natural 
ocorre quando ela não alcança a categoria de um problema teológico inde
pendente.”'̂  Assim, como Barth vê a questão, toda o discussão não é sobre 
uma questão teológica particular, mas, ao contrário, sobre algo que é ante
rior a qualquer trabalho teológico, e que deve ser excluído por definição. A 
teologia natural não pode ser parte da teologia: ela não pode ser uma em
preitada paralela; ela não pode ser uma questão teológica; ela deve ser vista 
como diametralmente oposta à teologia da Palavra de Deus.

Embora este debate possa dar a impressão de que Barth estava simples
mente insistindo em seu extremismo, ele será entendido diferentemente se 
alguém se lembrar de que este foi o tempo do surgimento do Terceiro Reich.

’ Natur und Gnade (Tübingen: J, C. B. Mohr, 1934), p.6.
* Ibid.
’ Nein! Antwort an Emil Brunner, Theologische Existenz heute, ]4, p.l2 .



Barth estava profundamente preocupado que a disposição liberal de identi
ficar o Evangelho como a mais alta conquista humana pudesse se colocar 
nas mãos de uma ideologia que procurava usar a igreja para sua própria 
finalidade de supremacia mundial. Ele estava convencido de que, para re
sistir às tentações do Nazismo, os cristãos tinham que ser claros que sua 
única fonte de autoridade era a Palavra de Deus, e que aquilo que ele chamou 
de as teologias do “e” poderiam ser torcidas para os propósitos do Reich. 
De fato, quando em 1934 um grupo de líderes eclesiásticos alemães, tanto 
luteranos quanto reformados, publicaram em Barmen a “Declaração” que se 
tornou o ponto de apoio para a “Profissão de fé da igreja” , não havia dúvida 
de que a Declaração de Barmen extraiu muito de sua força e inspiração de 
Barth, como pode ser visto nas seguintes palavras de sua declaração inicial:

Jesus Cristo, como ele é testificado a nós na Santa Escritura, é a única 
Palavra de Deus, a quem nós somos capazes de ouvir, em quem nós 
devemos confiar e obedecer na vida e na morte.

Nós repudiamos o falso ensino que a igreja pode e deve reconhecer 
ainda outros acontecimentos e poderes, imagens e verdades como re
velação divina juntam ente com esta única Palavra de Deus, como uma 
fonte de sua pregação.’®

A Declaração, e os eventos que se seguiram, forçaram Barth a deixar a Ale
manha e retomar para o seu país nativo, a Suíça, onde ele passou o resto de sua 
carreira na Basiléia. Como conseqüência destes levantes, o segundo volume 
(mais exatamente, a segunda parte do primeiro volume) de sua obra Dogmática 
Eclesiástica apareceu seis anos após o primeiro. A partir desse ponto, ele con
tinuou a publicação regular deste grande trabalho, até morrer enquanto estava 
trabalhando na quarta parte do volume quatro.

Conquanto seja impossível oferecer aqui mesmo um esboço amplo dos 
conteúdos da Dogmática (seus quatro “volumes” são realmente divisões 
agrupando o que soma, no total, 13 grossos volumes),’* deve-se pelo menos 
indicar algumas de suas características gerais.

A primeira e mais óbvia é a vastidão e o escopo da empreitada. Num 
tempo em que muitos pensaram que a era das “sumas” passara, Barth pro
duziu um monumento digno de comparação com o melhor das obras da Idade

J, H. Leith, org., Creeds the Churches, 3“* ed. (Atlanta; John Knox Press, 1982), p.520.
" H, Gollwitzer publicou uma seleção de seções dos primeiros três volumes: Karl Barth, Church 

Dogmatics: A Selection (Nova York: Harper Torchbooks, 1961).



Média O U  dos escolásticos protestantes. Permanecendo fiel ao seu próprio 
método e idéia fundamental, Barth tratou não só com a doutrina da Trindade 
e da criação, mas também com a dos anjos e outros tópicos similares.

Segunda, a obra é notável por sua coerência. Há, de fato, desenvolvi
mentos e mudanças de ênfase de um volume para outro. Em particular, 
Barth lentamente abrandou algumas das suas ênfases primitivas sobre a 
“diversidade” radical de Deus.'^ Ainda, a principal impressão é de conti
nuidade. Desde que Barth começara suas Dogmática pela segunda vez, as 
linhas básicas de sua teologia estavam suficientemente estabelecidas para 
que ele pudesse continuar a escrever por mais de três décadas, permanecen
do verdadeiro consigo mesmo.

Finalmente, esta obra salienta-se por sua “concentração cristológica”. 
Embora cada um de seus volumes trate de um tópico diferente, em liltima 
análise, todos eles tratam da revelação de Deus em Jesus Cristo. Ao invés 
de sucessivos passos em uma escada, eles são como uma série de observa
ções detalhadas sobre o mesmo assunto a partir de ângulos diferentes. Com 
referência ao assunto dos quatro volumes, te'm sido dito que eles

não são apresentados como tratando de tópicos bem  distintos, de tal 
forma que mover-se de um para outro seria, em qualquer sentido, uma 
m udança de assunto mas, ao invés, como quatro dimensões igual
m ente fundamentais e conectadas do mesmo motivo básico que per
corre o todo: que Jesus Cristo é a realização e a compreensão no tem 
po e na história da decisão eterna de Deus de ser Deus para o homem 
e com  o homem; ele mesmo é o etemo pacto de Deus conosco, e nessa 
ahança o significado e propósito do universo criado está contido; e 
nele também repousa a descoberta e superação da alienação do ho
mem em relação a Deus pelo divino “Não!”, pela cruz que nos conduz 
para o “Sim !” da ressurreição.

Esta concentração na Cristologia pertence ã verdadeira essência do 
método de Barth, mas a grandeza da sua realização teológica repousa, 
não sim plesmente no método e forma do todo, mas no modo em que 
ele foi bem sucedido por estes meios em reintegrar e lançar suficiente 
luz sobre todos os principais temas da fé ortodoxa clássica. Com ra
zão, o seu impacto na teologia tem sido comparado com o de Einstein 
na Física.'^

Um ponto que ele mesmo propôs e explicou em 1956. Ver K. Barth, The Humanity o f  God 
(Richmond: John Knox, 1960), pp.37,38,

A. I. C. Heron, A Century o f  Protestant Theology (Filadélfia: Westminster, 1980), p.91.



Este impacto é tal que não pode ser exagerado. Sua teologia deu impul
so, não apenas à Igreja Confessional na Alemanha, mas também ao movi
mento ecumênico que estava se formando naquela época. Quando, logo 
após a Guerra, o Concilio Mundial de Igrejas foi organizado (1948), muitos 
de seus líderes foram profundamente influenciados pela teologia de Barth. 
O mesmo foi verdade com relação à Federação Cristã Estudantil Mundial, 
que produziu a maior parte da liderança para a próxima geração, tanto para 
o movimento ecumênico quanto para as igrejas por todo o mundo. Dentre 
os líderes protestantes no Terceiro Mundo, nenhuma teologia foi tão influen
te quanto a de Karl Barth -  uma influência que ainda pode ser vista em 
muito da teologia protestante do Terceiro Mundo.

Barth desenvolveu uma teologia que foi além das restrições da ortodoxia 
sem, por conseguinte, abandonar qualquer de seus temas tradicionais. Se
melhantemente, sua teologia evitou a extrema maleabilidade do Liberalis
mo sem por isso rejeitar as conquistas dos estudos históricos, do criticismo 
bíblico e de outros desenvolvimentos modernos. Isto levou à recuperação 
de muito da herança do período Patrístico e da Reforma. Também signifi
cou que Barth foi amplamente lido e respeitado pelos teólogos católicos 
contemporâneos, e que sua influência pode ser vista em muito do pensa
mento católico moderno.

Rudolf Bultmann e a demitologlzação

No começo do século 20, Rudolf Bultmann se tornou conhecido por sua 
liderança em estudos bíblicos, particularmente no que os eruditos bíblicos 
chamam de “crítica da forma”. Entretanto, ele também se considerou entre 
os proponentes da “teologia dialética” - um termo que ele continuou a rei
vindicar muito após sua separação de Barth e Brunner. Sendo primariamen
te um erudito do Novo Testamento, ele estava particularmente interessado 
em interpretar a mensagem do Novo Testamento, de tal modo que ela pu
desse ser entendida e recebida pelos seus contemporâneos.

Para alcançar tal inteipretação do Novo Testamento, Bultmann propôs 
que a primeira tarefa era a de “demitologizá-la”. O Novo Testamento, argu
mentou Bultmann, foi escrito dentro de uma estrutura mitológica, e é ne
cessário distinguir entre o que é mitológico nele e o que é a essência do 
kerygma cristão. Este processo é o que Bultmann chama de Entmytholo- 
gisierung -  demitologização. Uma vez que isto é feito, nós descobriremos



que a mensagem do Novo Testamento é endereçada diretamente a nós, 
mesmo em meio à nossa modernidade. Se, por outro lado, nos recusarmos a 
seguir este processo, tornamos o Novo Testamento em uma coleção de idéi
as, im agens e eventos que nossos contem porâneos re je ita rão  
justificadamente. É verdade que o Evangelho é escândalo e pedra de trope
ço. Mas se nós simplesmente decidirmos que todos devem assumir literal
mente tudo o que o Novo Testamento diz, estaremos colocando uma série 
completa de pedras de tropeços espíirias no caminho da fé -  tais como mi
lagres, demônios, o nascimento virginal, etc. -  e estas obscurecerão o ver
dadeiro escândalo do Evangelho.

É importante, entretanto, esclarecer o que se quer dizer por “mito”, e 
aqui críticos têm salientado uma certa ambigüidade no uso do termo por 
Bultmann. Por um lado, ao propor seu programa, Bultmann caracterizou o 
caráter mitológico do Novo Testamento como segue:

A cosmologia do Novo Testamento tem um caráter essencialmente 
mitológico. O mundo é visto como uma estrutura tripla, com a terra 
no centro, o céu acima, e o mundo inferior em baixo. O Céu é a m ora
dia de Deus e dos seres celestes -  os anjos. O mundo inferior é o 
inferno, o lugar de tormento. M esmo a terra é mais do que a cena de 
eventos cotidianos naturais, da rotina e da tarefa comum. E a cena da 
advidade sobrenatural de Deus e de seus anjos por um lado, e de Sata
nás e seus demônios, por outro. Estas forças sobrenaturais intervêm 
no curso da natureza e em tudo o que os homens pensam, desejam e 
fazem. Os milagres não são, de forma alguma, raros. O homem não 
está no controle de sua vida...''*

Nesta passagem, a preocupação de Bultmann é com o miraculoso e com 
o caráter aparentemente ultrapassado do Novo Testamento. Em outras passa
gens, entretanto, Bultmann oferece um entendimento diferente do mitoló
gico, que está estreitamente relacionado com sua própria filosofia existen
cialista. Em tais passagens, ele está seguindo o filósofo existencialista Martin 
Heidegger (1889-1976), ao afirmar que Deus é, em primeiro lugar, existên
cia. Aqui ele está distinguindo, juntamente com Heidegger, entre duas for
mas de “ser”: Dasein -  o ser lá, em uma situação, existindo no significado 
de mundo proposto por Kierkegaard -  e Vorhandenheit -  o ser no sentido 
tradicional e estático. Uma vez que esta distinção foi estabelecida, está cla-

H. W. Bartsch, org., Kerygma and Myth (Nova York: Harper Torchbooks, 1961), p. 1.



ro que o ser de Deus deve ser referido em termos do Dasein. O Deus da 
Bíblia é um ser pessoal. O tema da ação e revelação de Deus não é outro 
senão Deus. Tornar Deus em um objeto, não importa quão levemente, é um 
mito. Neste contexto, a essência do mito é tornar o ser e a ação divinos em 
realidades objetivamente verificáveis. Portanto, a tarefa da demitologização 
consiste em elucidar a verdadeira natureza da ação divina, escondida por 
trás dos mitos que tornam Deus e a ação divina em objetos de observação.'^

De qualquer modo, o programa que Bultmann propôs foi um esforço por 
tornar o Novo Testamento crível para seus contemporâneos. De acordo com 
Bultmann, pessoas modernas não podem mais aceitar a estrutura mitológi
ca do Novo Testamento. Nós não vivemos mais em um universo de três 
camadas, habitado por espíritos. Não cremos mais em milagres, mas estamos 
convencidos de que todos os eventos podem ser explicados por meio de causas 
naturais. O Novo Testamento fala de um “Espírito” e de sacramentos que 
não têm significado para nós. A teoria que a morte é punição para o pecado 
é contrária a todo pensamento moderno. A noção que todos somos salvos 
por meio da morte de uma pessoa é contrária ao nosso altíssimo senso moral. 
E a ressurreição física de Jesus também está infectada com dificuldades.

Tudo isto torna o kerygma inacreditável para o nosso povo moderno, que 
está convencido de que a perspectiva mitológica do mundo é obsoleta. Para 
eles, o mundo não é uma entidade “aberta”, sujeito a intervenções sobrena
turais misteriosas, mas é, ao contrário, uma entidade “fechada”, em que 
tudo ocorre por meio de uma cadeia ininterrupta de causa e efeito. Natural
mente, o poder da vontade sobre a mente pode fazer alguns de nós aceitar e 
crer o que é racionalmente inaceitável. Mas tal aceitação forçada do que é 
inacreditável move a ênfase para longe da fé existencial verdadeira e a 
direciona para o assentimento de uma série de proposições irracionais. 
Quando isto acontece, o crente se esconde por trás desse assentimento, e 
assim evita o encontro existencial com a verdadeira mensagem do Novo 
Testamento. Privando-nos de tal proteção, Bultmann esperava nos forçar a 
um encontro direto com o Senhor do Novo Testamento.

Desde que tal é seu propósito, não devemos confundir o programa de 
Bultmann com aqueles do século 19 que buscavam livrar o Novo Testa
mento de tudo que estava conectado com o mito. De acordo com Bultmann,

Ver H. P. Owen, Revelation and Existence: A Study in the Theology o f  R udolf Bultmann (Car
diff: University of Wales Press, 1957), pp.20-24.



a maneira em que tais programas eram desenvolvidos necessariamente ti
nha que conduzir ao abandono, não apenas dos mitos, mas também da pró
pria mensagem do Novo Testamento. O Religionsgeschichtliche Schule, 
por exemplo, tornou a ação de Deus em Jesus em não mais do que um 
símbolo de realidades eternas. O eiTO de tais abordagens consistiu em pri
var 0 Cristianismo de sua historicidade, tornando os eventos do Novo Tes
tamento em um mero exemplo ou demonstração de verdades eternas. Mas 
ao fazê-lo, eles desfizeram e rejeitaram a própria mensagem do Novo Testa
mento, que, em Jesus Cristo, Deus estava agindo para a redenção humana.

Bultmann estava convencido de que o erro destas tentativas anteriores 
estava intimamente conectado com suas pressuposições filosóficas, que as 
levaram a rejeitar a possibilidade de um evento salvador. Contra tais tenta
tivas anteriores, Bultmann cria que, fazendo uso da filosofia existencialis
ta, ele poderia reinterpretar a mitologia do Novo Testamento sem perder o 
caráter essencial do kerygma, pois o Existencialismo não está em busca de 
“verdades eternas”, mas, ao contrário, procura a verdade no concreto, no 
histórico, na existência.

Bultmann não reivindicou que estivesse realizando a tarefa total da 
demitologização do Novo Testamento. Esta era uma tarefa que, em seu ponto 
de vista, exigiria toda uma geração de estudiosos e teólogos. O que ele 
buscou fazer foi oferecer um esboço do que tal demitologização deveria 
incluir. Em resumo, três temas devem ser parte do kerygma demitologizado: 
vida sem fé, vida com fé, e o evento que toma a passagem de uma para a 
outra possível; Jesus.

A vida sem fé é o que o Novo Testamento chama de viver “de acordo 
com a carne”. Isto não se refere à carne física, ao corpo e seus sentidos. 
Significa, ao contrário, aquela vida baseada na confiança em coisas sobre nós, 
no perecível em nós mesmos. Aqueles que vivem “de acordo com a carne” 
estão preocupados consigo mesmos, com sua própria segurança e são víti
mas da ansiedade. Às vezes, enganamo-nos ao pensarmos que nós, de alguma 
forma, ganhamos certeza e segurança. É neste ponto que nos “gloriamos” 
em nós mesmos, como Paulo diria. Mas o resultado é uma vida distorcida -  
ou, em termos usados por Heidegger, uma vida sem autenticidade. Para tais 
pessoas, toda a criação se torna o que o Novo Testamento chama de “este 
mundo”, isto é, uma realidade povoada e mesmo dirigida por poderes ma
lignos, que roubam os humanos de sua liberdade e autenticidade.

Por outro lado, existe a vida “autêntica”,, uma vida “baseada em realida
des invisíveis” . Isto implica em abandonar toda segurança baseada em nós



mesmos. Isto é o que o Novo Testamento chama de viver “no Espírito” ou 
“na fé”. Nesta vida autêntica, coloca-se toda a confiança na graça de Deus, 
que significa o perdão dos pecados. Não temos mais que buscar nossa pró
pria segurança. Não temos mais que colocar nossa confiança no mundo da 
realidade “objetiva”. Não somos mais presas da ansiedade e angústia. Isto é 
0 que Paulo quer dizer quando ele fala de estar “morto para o mundo”, ou 
de ser “nova criatura em Cristo”. E isto também é o que o existencialista 
chama de vida “autêntica”.

Em terceiro lugar, nós devemos demitologizar os meios pelos quais se 
faz possível passar da vida falsa para a vida autêntica. Este é o evento de 
Jesus. Isto é crucial, pois a natureza histórica da mensagem do Novo Testa
mento não deve ser negada. De fato, o Novo Testamento “alega que a fé 
somente se tornou possível num ponto definido na história em conseqüên
cia de um evento -  a saber, o evento de Cristo. Fé, no sentido de um 
autocompromisso obediente e desapego interior do mundo, só é possível 
quando é fé em Jesus Cristo."^ Aqui novamente, entretanto, devemos nos 
lembrar de que “o Novo Testamento apresenta o evento de Jesus Cristo em 
termos míticos”, e que “lado a lado com o evento histórico da crucificação, 
está o evento definitivamente não histórico da ressurreição .Sua morte foi, 
em si mesma, a vitória que é expressa em termos míticos, quando o Novo 
Testamento fala da ressurreição. Por sua morte, ele venceu o poder da mor
te, que também é o poder de uma vida falsa [sem autenticidade]. Assim, o 
valor desta morte para nós não deve ser entendido em termos míticos de 
pagamento por nossos pecados, ou de vencer o Demônio, mas, ao contrário, 
em termos existenciais, é uma “realidade perene”, cuja importância reside 
em que nós também podemos ser crucificados com ele, e assim comparti
lhar da vida autêntica e sua vitória.

Quão bem sucedidos foram os esforços de Bultmann na demitologização, 
depende de uma avaliação de sua abordagem existencialista. De fato, ele 
tem sido culpado de ser muito dependente, não apenas do Existencialismo, 
mas de uma forma particular dele -  a de Heidegger. Mas não há dúvida de 
que, ao levantar a questão das dificuldades envolvidas em traduzir o imagi
nário e a cosmovisão do Novo Testamento para o nosso tempo, Bultmann 
levantou uma questão crucial para a teologia moderna.

Kerygma and Myíh, p.22. 
” Ibid., p.34.



Outras correntes na teologia protestante européia

Nas mesmas décadas em que Barth e seus companheiros do Zwisken den 
Zeiten estavam buscando esclarecer a natureza de sua tarefa teológica, im
portantes desenvolvimentos estavam ocorrendo na Suécia, com relativa in
dependência do trabalho de Barth. Lá, o que veio a ser chamado de “escola 
lundensiana” teve profundas raízes no estudo da história do dogma, como 
ele fora proposto e praticado no século 19. De fato, a primeira grande publi
cação de Gustaf Aulén, em 1917, foi uma história do dogma. Começando 
com esta base, e em parte devido aos seus estudos históricos, os lundensianos 
assumiram a liderança em uma reinterpretação de Lutero e em uma 
redescoberta de Irineu. Nesta tarefa, eles seguiram um método característico 
da escola lundensiana, aquele do Motivforschung, ou “pesquisa de motivo”. 
O que este método buscava era a descoberta de motivos-chave ou idéias 
características a serem encontradas por detrás de diversas formulações. Na 
história das religiões, bem como na história do Cristianismo, tais motivos 
interagem, colidem e se fundem. Mas o historiador e teólogo devem discernir 
entre eles, para separar aqueles que são essencialmente cristãos daqueles 
que não o são, e assim esclarecer a natureza da fé cristã.

Dois trabalhos bem conhecidos podem servir para ilustrar o trabalho da 
escola lundensiana; Agape e Eros, publicado por Anders Nygren, em 1930 
e 1936,'^ e Christus Victor, publicado por Gustaf Aulén, em 1948.’®

Na obra Agape e Eros, Nygren compara dois termos gregos, ambos ge
ralmente traduzidos para o inglês e modernas línguas européias como 
“amor”, e argumenta que estes representam duas perspectivas da vida e da 
salvação, que se tornaram confusas na história cristã, e que a Reforma -  em 
particular a teologia de Lutero -  foi uma tentativa de recuperar a singulari
dade do ágape.

A obra de Aulén, Christus Victor, é uma inquirição similar dos motivos, 
embora agora se relacionando com a obra de Cristo. Por algum tempo, par
ticularmente desde a obra de Ritschl sobre o assunto, se tornara habitual 
contrastar duas perspectivas opostas da obra de Cristo; a teoria “objetiva” 
de Anselmo e a “subjetiva” de Abelardo. Aulén, entretanto, alegou que ha
via uma terceira perspectiva da obra de Cristo na igreja antiga, Esta é a

Londres: S, P. C. K, , 1932-1939, ed. revisada, Filadélfia: Westminster, 1953, 
Nova York: Macmillan, 1957.



teoria “dramática” ou “clássica”, e ela deriva de um diferente “motivo” do 
que 0 das outras duas perspectivas. Enquanto a teoria de Anselmo vê Cristo 
como oferecendo um pagamento substitutivo por nossos pecados, e a de 
Abelardo o vê como um exemplo para nós, a teoria clássica ou dramática 
salienta o elemento de conflito e vitória na obra de Cristo. Cristo é o con
quistador dos poderes do mal sob cujos domínios nós estivemos. Aulén 
rejeita a tendência dos estudiosos em interpretar textos antigos referindo-se 
a Cristo como o conquistador do Maligno como meras metáforas. Pelo con
trário, tais textos devem ser coniderados seriamente, pois eles dão testemu
nho do entendimento dos cristãos primitivos sobre a obra de Cristo.

Além disso, esta não é apenas uma questão de interesse histórico. Ela se 
relaciona com o cerne da fé, pois estas várias teorias manifestam diferentes 
perspectivas da difícil situação humana e de todo o processo de salvação. 
Tanto nas perspectivas “objetiva” quanto na “subjetiva”, o poder do pecado 
é limitado, por desprezarem a oposição radical do mal à vontade de Deus. 
Na teoria “clássica”, em contraste, há um real “drama de redenção”, pois 
existem forças opostas lutando entre si. Portanto, o pecado humano não é 
algo que possa ser desfeito por um mero exemplo ou um mero pagamento. 
A escravidão humana aos poderes do mal somente pode ser desfeita pela 
derrota de tais poderes.

Isto nos leva a outra característica da escola lundensiana, seu “dualismo 
limitado”. Sem cair no dualismo maniqueísta, os lundensianos insistiram 
que a mensagem do Novo Testamento não pode ser entendida sem conside
rar muito seriamente a oposição, o conflito e a luta reais entre Deus e os 
poderes do mau.^°

A teologia lundensiana é importante em diversos aspectos. Sua recupe
ração da importância do mal para o entendimento da mensagem cristã pro
vê uma resposta ao Liberalismo que é paralela e complementar à de Barth. 
Seu entendimento da natureza corporativa, não apenas do mal, mas tam
bém da redenção, concentra a atenção na igreja e contribuí para discussões 
eclesiásticas posteriores. Finalmente, sua redescoberta de elementos esque
cidos tanto do Cristianismo primitivo quanto da Reforma, bem como seus 
laços íntimos com a igreja da Suíça -  diversos de seus líderes se tornaram 
bispos dessa igreja -  foram influentes no movimento ecumênico.

“  Esta é a principal crítica tanto de Barth quanto de Bultmann à obra de Gustaf Vv^ingren, Theology 
in Conflict (Filadélfia: Muhlenberg, 1958).



Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) foi provavelmente o teólogo alemão 
mais influente da geração imediatamente seguinte à de Barth. Após uma 
carreira brilhante e promissora como pastor, erudito, professor e líder da 
igreja Confessional, ele foi executado pela Gestapo poucos dias antes do 
lugar de seu encarceramento ser libertado.

Os primeiros escritos de Bonhoeffer logo o marcaram tanto como um 
teólogo ilustre como uma pessoa de profundo entendimento na prática da 
vida cristã. Em 1937, na obra O Custo do Discipulado, ele redigiu as ora 
famosas palavras sobre a “graça barata”, deplorando a maneira em que o 
princípio de Lutero da sola gratia, que para Lutero era a resposta a uma luta 
angustiante, se tornou uma doutrina que nos libera da necessidade da luta. 
Conquanto seja verdade que somente aquele que crê é obediente, também é 
verdade que apenas o obediente crê.

Graça barata significa a graça como uma doutrina, um princípio, um 
sistema. Ela significa o perdão de pecados proclamado como uma 
verdade geral, o amor de Deus ensinado como a “concepção” cristã 
de Deus.*'

Na obra Sanctorum Communio,-- ele enfatizou o caráter comunitário da 
fé cristã, escrevendo o ditado muitas vezes citado que “a igreja em Cristo 
existe como uma comunidade”. Na obra Ato e Ser,-'  ̂ ele foi além de seu 
Barthianismo anterior, insistindo que, enquanto Barth estava correto ao afir
mar a total soberania de Deus, cuja revelação é sempre um “ato”, deve-se 
também lembrar que, ao entrar na história em Cristo e na igreja. Deus foi 
colocado à nossa disposição -  um tema que, posteriormente, seria levado 
muito mais adiante por alguns teólogos da “morte de Deus”. Na obra Vida 
J u n to s ,baseada na experiência de uma escola de teologia clandestina “tipo 
monástica” que ele dirigira, ele refletiu nos valores e práticas de tal vida 
comunitária.

Seu maior impacto, entretanto, foi por meio de sua ênfase no valor de 
um Cristianismo “secular”. Em suas notas para uma Ética, publicada postu
mamente, ele já tinha afirmado que

The Cost ofD iscipleship  (Nova York: Macmillan, 1948), p.35.
Tradução em inglês: The Communion o f Saints: A Dogmatic Inquiry into the Sociology o f the

Church (Nova York: Harper and Row, 1963). 
Nova York: Harper, 1961.

-‘‘ Nova York: Harper, 1954.



Em Cristo nos é oferecida a possibilidade de participar na realidade 
de Deus e na realidade do mundo, mas não em primeira sem a segun
da. A realidade de Deus se revela somente por me estabelecer inteira
mente na realidade do mundo, e quando eu encontro a realidade do 
mundo, ela já  está sempre sustentada, aceita e reconciliada na realida
de de Deus. Este é o significado interno da revelação de Deus ao ho
mem em  Jesus Cristo.^“’

Foi em sua obra Cartas e Papéis da Prisão,-^ publicada depois que ele 
selara com a morte sua vida de obediência ao Evangelho, que ele ofereceu 
seus mais torturantes comentários a este respeito -  mais torturantes porque 
eles são, como seria o caso em qualquer correspondência fragmentária, 
exploratória e sugestiva, ao invés de uma sistemática e completa. Nela, 
ele falou de um “mundo que atinge a maioridade”, onde a pressuposição 
de que seres humanos são religiosos por natureza não se sustentaria mais. 
Ele se perguntou, após dezenove séculos em que as “a priori religioso” foi 
a pressuposição de toda a pregação cristã, o que acontecerá quando esta 
pressuposição não mais se sustentar? Sua resposta, que ele achou total
mente em acordo com sua própria perspectiva teológica, foi que haveria 
necessidade para um “Cristianismo sem religião”.

Embora Bonhoeffer nunca teve a oportunidade de desenvolver comple
tamente o que ele quis dizer com tal “Cristianismo sem religião”, está claro 
que este era muito mais do que um artifício apologético em um “mundo que 
atinge a maioridade”. Muito antes, Barth insistira no contraste entre reli
gião e Crisdanismo. Bonhoeffer concordou com Bart neste ponto, mas foi 
muito além. Enquanto Barth falou do contraste entre religião e Cristianis
mo mais em termos do contraste entre esforços humanos e a graça divina, 
Bonhoeffer também falou do “Crisdanismo sem religião” em termos de um 
Cristianismo “secularizado”, um Crisdanismo que não poderia mais pensar 
e agir em termos de uma esfera “religiosa”, ou uma esfera da “fé” como 
distintas da esfera em que toda a vida acontece. Ele insistiu que a Bíblia não 
é um livro religioso, pois a religião está preocupada com o indivíduo, com 
a interioridade e com o mundo além, enquanto que as preocupações da 
Escritura são opostas.

“  Ethics (Nova York: Macmillan, 1955), p.61. 
Londres: SCM. 1953 (edição expandida, 1973).



Como era de se imaginar, os comentários de Bonhoeffer sobre um “mundo 
que atinge a maioridade” e um “Cristianismo sem religião” têm sido inter
pretados de vários modos, e escolas de pensamento muito diferentes e 
contrastantes vêem nele um de seus precursores.

De qualquer modo, a positiva avaliação de Bonhoeffer do processo de 
secularização não pode ser colocada em dúvida. Nisto ele foi tanto prece
dido quanto seguido por Gogarten, que, diversos anos antes, começara a 
explorar este tema, mas cujo trabalho mais importante neste aspecto veio 
após a guerra.

Explorações posteriores nesta linha foram levadas adiante por Wolfhart 
Pannenberg, que, era 1961, editou o volume Revelação como História,^^ 
que rejeitou a distinção comum entre “história mundial” e “história da sal
vação” -  Weltgeschichte e Heilsgeschichte. Não existe dimensão com a 
qual um teólogo possa trabalhar que esteja além da história. A própria his
tória é a arena da revelação de Deus, mas de tal modo, que não se pode 
simplesmente extrapolar alguns elementos e momentos dessa história e 
transportá-los para uma “história da salvação” superior. Para que se tome a 
história seriamente, deve haver uma unidade nela, e toda a história deve ser 
a preocupação do teólogo e do cristão. Semelhantemente, tal história, para 
ter sentido deve ter um fim, Esta é a importância da ressurreição de Jesus, 
que é o evento escatológico pelo qual o final pode ser discernido, de forma 
que cristãos podem afirmar que existe um significado e importância para a 
história, e podem também alegar ter uma idéia de qual é este significado e 
importância.

Enquanto isso, outro campo da inquirição teológica estava se desenvol
vendo, 0 qual finalmente se uniria com o precedente para dar forma a muito 
da teologia do fim do século 20. Este era o diálogo marxista-cristão. Um 
líder nos primeiros estágios deste diálogo foi Josef L. Hroraádka, que ensi
nou teologia em Praga, de 1920 até sua aposentadoria em 1964 -  com um 
interlúdio entre 1939 e 1947, durante o qual ele deixou a Tchecoslováquia 
devido à ocupação nazista, e ensinou em Princeton Theological Seminary.^* 
Durante os anos após seu retomo a Praga, parcialmente por meio do periódi-
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C O  Communio Viatorum, que ele editou, e parcialmente por meio de seu 
ensino e seus livros, ele explorou o que significava para os cristãos serem 
obedientes em uma sociedade controlada por marxistas.

A perspectiva teológica de Hromádka foi, de muitas maneiras, similar à 
de Barth. Como Barth, ele sentiu que a principal tarefa do teólogo cristão 
era criticar e corrigir a proclamação e a vida da igreja à luz da Palavra de 
Deus. Como Barth, ele estava convencido que a teologia é uma tarefa da 
igreja, e que teólogos individuais devem desenvolver seu trabalho dentro 
do contexto da igreja e para o seu benefício. Finalmente, também como 
Barth, ele centralizou sua atenção na Cristologia. Conquanto não exista 
dúvida que Barth foi uma influência sobre Hromádka -  uma influência que 
o último gratamente reconhecia -  estas similaridades não devem ser inter
pretadas exclusivamente como o resultado desta influência, pois também 
houve outras experiências e correntes de pensamento que conduziram a 
teologia de Hromádka em uma direção paralela à de Barth. Devido à tradi
ção hussita da Tchecoslováquia protestante, a sua teologia sempre viu o 
contraste entre a Palavra de Deus e a palavra da sociedade. Como um euro
peu oriental, ele estava mais consciente do que a maioria dos europeus oci
dentais sobre a outra face de muito da civilização ocidental. Ele concordou 
em geral com as teses de Spengler que o declínio do Ocidente estava próxi
mo, e sentiu que a igreja devia estar consciente deste desenvolvimento, e 
considerá-lo uma oportunidade para maior obediência. Assim, quando co
meçou a ler os trabalhos de Barth, ele foi capaz de reconhecer um espírito 
análogo e de se beneficiar dele.

Baseado na encarnação, Hromádka sentiu que o modo de entender o que 
ela significa para ser humano é olhar para a Palavra de Deus em Cristo. Isto 
não significa, entretanto, que os cristãos deveriam estar preocupados so
mente com o tradicionalmente “religioso”, pois em Cristo nós somos ensi
nados que Deus veio ao mundo. Portanto, crer em Jesus Cristo, deve envol
ver imediatamente o crente no mundo para o qual Deus veio. Além disso, 
isto não é nem mesmo uma escolha, pois a igreja e os cristãos existem no 
mundo, e qualquer julgamento que nós pronunciemos no mundo é, ipso 
facto, um julgamento sobre nós mesmos e sobre a igreja.

O objetivo deste mundo que Deus criou é o reino. Os escritos de Hromádka 
constantemente retornam a esta expectativa escatológica, o que significa 
tanto que todas as ordens humanas não podem ser mais do que aproxima
ções do propósito de Deus, como também que, em cada ordem, os cristãos 
devem trabalhar por tais aproximações. Assim, a tarefa dos cristãos, seja no



oriente, seja no Ocidente, é trabalhar com aquelas forças e indivíduos na 
sociedade que estão trabalhando em prol de objetivos de paz e justiça. Em 
particular, isto significa trabalhar em favor daqueles que estão oprimidos, 
famintos, ou, de outro lado, privados de sua dignidade humana. Também 
significa trabalhar pela reconciliação onde quer que o mundo ou a socieda
de humana esteja dividida. Cristo veio para reconciliar Deus e os seres hu
manos, mas também os humanos entre si. Portanto, a missão da igreja deve 
ser, acima de tudo, uma missão de reconciliação.

Esta é uma das razões porque Hromádka sente que o anticomunismo 
deveria ser rejeitado pelos cristãos. O anticomunismo é uma atitude que 
busca a vitória de alguns e derrota de outros, ao invés da reconciliação. 
Além disso, ele geralmente nutre uma atitude de justiça própria em que 
apenas os males do comunismo são censurados, e os males da sociedade 
em que o anticomunismo vive são ignorados ou encobertos. Enquanto o 
comunismo tem necessidade de sérias correções, os cristãos devem evitar 
igualar sua fé com a democracia liberal ocidental.

Existe muito no comunismo que Hromádka sente que os cristãos devem 
rejeitar. Em particular, os cristãos devem condenar e censurar as medidas 
opressivas e brutais que os comunistas têm frequentemente usado para obter 
o poder e retê-lo. Quanto ao que diz respeito ao Marxismo, Hromádka o 
criticou por seu entendimento superficial da pecaminosidade humano, que 
leva à alegação que, em uma sociedade sem classes, uma nova humanidade 
nascerá, e os problemas de cobiça e ódio serão resolvidos. Também, o Marxis
mo clássico desumaniza a criatura humana, com uma perspectiva de histó
ria que deixa pouco espaço para a liberdade e a responsabilidade.

Quanto ao ateísmo marxista, Hromádka argumenta que ele deve ser vis
to como um traço tanto negativo quanto positivo. Negativamente, ele leva 
para uma perspectiva de mundo, dos humanos e da história que é superficial 
e, ao final, sem sentido. Positivamente, entretanto, os cristãos devem lem
brar que o deus cuja existência os marxistas negam não é o Deus cristão. É, 
ao contrário, um deus como os ídolos que os profetas bíblicos já atacaram. 
Embora seja verdade que a teologia e a prática cristãs tenham freqüente
mente falhado em ver esta distinção, e assim tenham sucumbido ante a 
idolatria, a destruição de tal ídolo deve ser vista como uma contribuição 
positiva do Marxismo.

Em situações em que os marxistas estão trabalhando para a melhoria da 
sociedade humana, os cristãos devem colaborar com eles na busca desse 
objetivo. Ao decidir sobre quem apoiar em situações políticas concretas,



não se pode simplesmente decidir que se apoiará aqueles que se auto- 
intitulam cristãos. Ao contrário, deve-se apoiar aqueles que, com respeito à 
questão particular em destaque, estão se direcionando para os objetivos em 
consonância com o reino. Naturalmente, em diferentes circunstâncias, isto 
assumirá formas concretas diferentes. Mas em cada circunstância, o que os 
cristãos devem fazer é trabalhar, não pela vitória ou derrota de uma ideolo
gia ou partido em particular, mas pelos alvos de paz e reconciliação.

De qualquer modo, o que é mais importante lembrar em toda esta dis
cussão é que a teologia cristã não está em competição com o Marxismo ou 
com qualquer outra ideologia. A base para as declarações da teologia cristã 
é a Palavra de Deus, que não pode estar contida em qualquer ideologia, mas 
que vem como julgamento e graça sobre cada empenho humano e cada 
ideologia humana.

As teologias de Barth e Hromádka ficaram ainda mais próximas no traba
lho de Jan M. Lochman. Um ex-discípulo de Hromádka, Lochman ensinou 
teologia, primeiro na Faculdade de Teologia Comenius em Praga -  onde 
Hrompadka também ensinou -  e, então, na Universidade da Basiléia -  onde 
Barth desempenhou grande parte de sua carreira docente. Como Hromádka, 
Lochman continuou explorando o encontro entre o Cristianismo e o Marxis
mo. Como Barth, ele buscou desenvolver uma teologia sistemática baseada 
na Palavra de Deus -  embora dando maior atenção do que Barth para os 
desafios e oportunidades apresentados pela secularização.-®

Provavelmente, o mais influente teólogo alemão ativo no presente é Jürgen 
Moltmann, que ensinou teologia desde 1958 e atualmente ensina em 
Tübingen. Não somente por meio de seus livros, mas também por meio de 
visitas freqüentes e palestras, ele tem sido influente nos Estados Unidos. 
Ele também tem desenvolvido um ativo diálogo com teólogos da libertação 
latino-americanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado 
pelos ingleses, e foi como um prisioneiro de guerra que ele começou seus 
estudos em teologia. Posteriormente, ele foi influenciado pela maioria das 
principais figuras mencionadas acima -  Barth em particular. Mas foi a lei
tura do filósofo marxista Ernst Bloch que o impulsionou para uma nova 
direção teológica. Sobre Bloch, ele diz;

Jan M. Lochman, The Church in a Marxist Society: A Czechoslovcá View (Nova York; Harper e 
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Eu me lembro muito bem de passar umas férias inteiras em Tessin 
com seu livro O Princípio da Esperança , s e m  notar a beleza das 
montanhas suíças. Eu me perguntei; “Por que a teologia cristã tem 
evitado este tema que realmente deveria ser seu próprio tema? Qual é 
o lugar do primitivo espírito cristão da esperança dentro do Cristianis
mo presente?” Eu então comecei a trabalhar em minha obra Teologia 
da Esperança?^

E ste  sig n ifica tiv o  liv ro , pu b licad o  p rim eiro  em  1965, p ro cu ro u  recu p e 
ra r a cen tra lid ad e  d a  e sca to lo g ia  p ara  a fé cristã , e ao  m esm o  tem po , m o s
tra r que a e sca to lo g ia  e ra  m ais do  que “u m a d o u trin a  das ú ltim as co isas” . 
P elo  co n trá rio , a e sca to lo g ia  inclu i tan to  aqu ilo  pe lo  que a ig re ja  esp era  
q uan to  a p ró p ria  esp e ran ça  pe la  qual a ig re ja  vive. P o rtan to , “do  p rin c íp io  
ao fim , e não  m eram en te  no  ep ílogo , o C ris tian ism o  é escato log ia , é e sp e 
ran ça” .^- E , após ex p lica r com o  esta  esp eran ça  se re lac io n a  co m  a re ssu rre i
ção  de  Jesus C risto , e o que  isto  s ig n ifica  p ara  o re lac io n am en to  en tre  re v e 
lação  e h istó ria , M o ltm an n  conclu iu ;

Como resultado desta esperança no futuro de Deus, este mundo pre
sente se torna livre aos olhos do crente de todas as tentativas de auto- 
redenção e auto- produção através de obras, e se torna aberto para um 
ministério amoroso e auto-doação no interesse de uma humanização 
das condições e nos interesses da realização da justiça, à luz da justiça 
vindoura de Deus. Isto significa, entretanto, que a esperança da res
surreição deve prom over um novo entendim ento do mundo. Este 
mundo não é o céu da auto-realização, como foi dito no Idealismo.
Este mundo não é o inferno de auto-alienação, como foi dito nos escri
tos românticos e existencialistas. O mundo não está ainda terminado, 
mas é entendido como envolvido em uma história. E, portanto, o mun
do de possibilidades, o mundo em que podemos servir ao futuro, verda
de, justiça e paz prometidos. Esta é uma era de diáspora, de semear em 
esperança, em auto-entrega e sacrifício, pois é uma era que permanece 
dentro do horizonte de um novo futuro. Assim, auto-doação no mundo, 
amor e esperança cotidianos, se tornam possíveis e humanos, dentro de 
um horizonte da expectativa que transcende este mundo.
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Desde que a esperança e a promessa de um reino encontram-se no cerne 
da escatologia cristã, uma fé escatológica deve ser necessariamente políti
ca. Falar de um evangelho apolítico é insensatez e contradição. Em contras
te com todas as outras religiões, o Cristianismo “tem sido político desde o 
começo”. A fé cristã foi política porque Cristo foi crucificado por razões 
políticas, foi crucificado como um traidor. A memória dessa morte política 
de Cristo força a fé a seguir a Cristo em seu trabalho messiânico de libertar 
a humanidade também no sentido político.

O que Moltmann está então propondo é um entendimento da fé cristã 
que acha Deus na história -  concretamente naqueles aspectos da história 
que carregara a raarca da cruz, isto é, no espoliado, no opriraido e no 
afligido. É também uma fé que nos conclama a nos juntarmos a Cristo na 
cruz. Esta, entretanto, não é a cruz mística do Pietismo ou do sentiraento 
religioso, raas a cruz de uraa história era que Deus é crucificado. Este é o 
título de outro livro dentre os mais influentes de Moltmann, O Deus Cru
cificado,^^ em que a ênfase é algo diferente de seu trabalho anterior, em
bora a direção teológica seja a mesma. Ele confessou que, quando escre
veu a obra Teologia da Esperança, estava excessivamente entusiasmado 
sobre as possibilidades de mudança política imediata. O Segundo Concílio 
do Vaticano estava abrindo novas perspectivas para a Igreja Católica. O Con
cílio Mundial das Igrejas e a maioria das comunidades que fazem parte 
dele estavam otimistas sobre as futuras possibilidades de superar muitas 
das diferenças divisoras da humanidade. Por detrás da cortina de ferro, na 
Tchecoslováquia, parecia que o sociahsmo marxista estava começando a 
assumir uma face mais humana. Então, entretanto, a reação se iniciou, e 
em todas estas esferas, a extensão limitada da esperança não era tão pro
missora quanto antes. Portanto, Moltmann agora escreveu ura segundo 
livro relacionando a esperança cristã, não apenas a ressurreição, mas tara- 
béra com a crucificação. Os dois, entretanto, são partes de um todo, e não 
se deveria super enfatizar o contraste entre eles. Como o próprio Moltmann 
expressou, “existe uma esperança para um novo futuro somente quando 
você aceita o passado com toda a culpa envolvida nele e com todas as 
experiências crucificadoras que ele inclui. É por isso que eu penso que a 
obra O Deus Crucificado tera mais esperança do que a Teologia da Es-
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perança. Os sinais de destruição se multiplicam e nossa esperança deve 
parar de ser um otimismo infantil” .̂ ®

A teologia protestante nos Estados Unidos

Quando se pesquisa o curso da Teologia nos Estados Unidos, e especial
mente a vida efetiva das igrejas, fica-se imediatamente perplexo pelo grau 
em que os Estados Unidos permaneceram isolados de muitas das drásticas 
mudanças do século 20. Conquanto as mudanças tecnológicas não sejam 
tão evidentes e influentes em nenhum outro lugar quanto nos Estados Uni
dos, os grandes movimentos políticos, econômicos e sociais deste século 
mal agitaram a superfície da vida e pensamento americanos. Assim, por 
exemplo, embora os Estados Unidos fossem beligerantes nas duas guerras 
mundiais, as conseqüências imediatas em ambos os casos foi um senso de 
vitória, entusiasmo e otimismo que contrastou marcantemente com o âni
mo da Europa -  mesmo daquelas nações européias que poderiam conside
rar-se como “vitoriosas”. Também, o impacto do colapso do colonianismo 
foi muito mais sutil nos Estados Unidos, cujo império foi econômico, ao 
invés de abertamente político, em largas porções do Terceiro Mundo.

Por estas razões, Barth e sua escola não tiveram nos Estados Unidos o 
impacto imediato que eles tiveram na Europa, ou mesmo entre os teólogos 
e líderes das igrejas no Terceiro Mundo. Foi apenas com os sóbrios efeitos 
da Depressão que Barth, cuja obra A Palavra de Deus e a Palavra do ho
mem fora recentemente traduzida,^’ começou a fazer-se notado mais am
plamente nos círculos eclesiásticos americanos. Além da tradução direta 
dos trabalhos de Barth e Brunner -  que neste país teve uma audiência maior 
do que Barth -  a nova teologia manifestou-se nos trabalhos dos dois irmãos 
Niebuhr, Reinhold (1892-1971) e H. Richard (1894-1962).

Reinhold Niebuhr foi um pastor em Detroit, onde sua experiência foi 
similar à de Barth, em Safenwil. Confrontado com o sofrimento das classes 
trabalhadoras, e com sua desumanização, tanto pela máquina quanto pelas 
estruturas sociais e econômicas, ele se voltou para a crítica marxista do 
capitalismo. Conquanto não se tornasse um marxista, ele se convenceu de
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que muito do que Marx dissera sobre os trabalhos internos do capitalismo 
era verdade, e que os cristãos deviam rejeitar a identificação condescen
dente do capitalismo liberal democrático com uma ordem econômica justa. 
Ele também ficou convencido de que as sociedades agem de um modo que 
contrasta com os princípios e ações dos seus membros individuais. Esta foi 
a tese de seu livro Homem Moral e Sociedade I m o r a l ,que ele posterior
mente gracejou poderia ter-se chamado “homem imoral e sociedade ainda 
mais imoral” . O que ele quis dizer com isto foi que ele descobrira um pouco 
da profundidade do pecado humano, e como ele opera, não apenas nos indi
víduos, mas também de um modo aumentado nas sociedades. Posterior
mente, na obra A Natureza e Destino do Homem,^'^ ele desenvolveu este 
tema, e foi por meio deste livro muitíssimo influente que toda uma geração 
de estudantes americanos de teologia vieram a um entendimento da 
profundeza do pecado e da importância da graça.

Enquanto isso, seu irmão, H. Richard, estivera trabalhando em uma aná
lise sociológica e teológica da vida religiosa americana. Na obra Aj' Fontes 
Sociais do Denominacionalismo, ele acusou as igrejas de terem capitulado 
ante os deuses de classe e auto-preservação.

A dom inação de classe e da ética eclesiástica auto-preservativa sobre 
a ética do evangelho deve ser responsabilizada por muito da ineficá
cia moral do Cristianismo no Ocidente. Não somente ou prim aria
mente porquê o denominacionalismo divide e dispersa as energias da 
cristandade, mas mais porque ele sinaliza a derrota da ética cristã da 
irmandade pela ética de casta, ele é a fonte da fraqueza moral da cris
tandade. A eficácia ética de um indivíduo depende da integração de 
seu caráter, da síntese de seus valores e desejos em um sistema dom i
nado por seu bem  mais elevado; a eficácia ética de um grupo não é 
menos dependente de seu controle por uma disposição de ânimo em 
que todos os propósitos subordinados são organizados em redor de 

, um ideal maior. E as igrejas são ineficazes porque lhes falta tal dispo
sição de ânimo comum.“*®

Nova York: Scribner’s, 1932.
Publicado primeiro separadamente em dois volumes (Nova York: Scribner’s, 1941, 1943) e, en

tão, em um único volume (Nova York: Scribner’s, 1949). 
^  1959 reedição (Nova York; Meridian), pp.21,22.



O que aconteceu no denominacionalismo, Niebuhr argumentou, é que 
o Cristianismo entregou sua liderança, e permitiu-se ser moldado pelas 
“forças sociais da vida nacional e econômica”. Quando isto acontece, a 
igreja tem pouquíssima esperança para oferecer ao mundo, pois ela perde 
sua qualidade profética."“ Ele repetiu esta acusação em 1937, no sumário 
freqüentemente citado da teologia insípida que, de acordo com ele, domi
nara muito da nação: “Um Deus sem ira trouxe um homem sem pecado a 
um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem 
uma cruz”.“*̂

A partir desse ponto, H. Richard Niebuhr passou o resto de sua carreira 
como professor de Ética Cristã procurando destruir os ídolos da cultura e 
sociedade que impedem os cristãos e a igreja de serem plenamente 
responsávis diante de Deus. Este foi o tema do seu trabalho mais amadure
cido, Monoteísmo Radical e a Cultura Ocidental, e m  que ele investigou o 
significado de uma ética baseada na relatividade de toda a autoridade hu
mana e cultural, sob a soberania de Deus.

Como 0 Nazismo estava ganhando terrenos na Alemanha, Reinhold 
Niebuhr foi um instrumento para trazer Paul Tillich (1886-1965) aos Esta
dos Unidos e para uma posição de professor no Seminário Teológico Union, 
onde ele passou a maior parte de sua carreira. Tillich angariara a inimizade 
do regime nazista e teve que deixar a Alemanha. É provável que Niebuhr 
esperava que seu novo colega em Union, que era célebre por sua postura 
socialista na Alemanha, provesse apoio adicional para sua crítica das estru
tu ras et-nnômicas e sociais americanas. Este, entretanto, não seria o caso, 
l^nis hilicii sempre se considerou um “teólogo da cultura”. Como tal, ele 
estava muito iiiais interessado na psicologia moderna, bem como no Exis
tencialismo e nas religiões orientais, e logo estes elementos obscureceram 
seu interesse na ordem econômica e social.

Em contraste com Barth, Tillich sentiu que a tarefa da Teologia era, acima 
de tudo, apologética, e que para fazer isto ela tem que se basear na Filoso
fia. Esta é a razão porquê ele argumentou em favor do “método da correla
ção”, que consistiu, essencialmente, em analisar as questões existenciais 
propostas pela vida humana, e respondê-las em termos do Evangelho.

Ibid., p.275.
The Kingdom o f God in America (Nova York: Harper and Brothers, 1937) p. 193. 

■*’ Nova York: Harper e Row, 1960.



A teologia sistemática usa o método da correlação. Sempre o tem fei
to, às vezes mais conscientemente, às vezes menos, e deve fazê-lo 
consciente e francamente, especialmente se o ponto de vista apologético 
deve prevalecer. O método da correlação explica os conteúdos da fé 
cristã através das questões existenciais e respostas teológicas em m ú
tua interdependência.

Quando analisamos nossa existência humana, descobrimos que ela está 
incompleta, que além todas as nossas tentativas passageiras de segurança, 
de afirmar nosso próprio ser, há uma “preocupação última”. Não importa 
quanto os seres humanos modernos procurem esconder esta preocupação 
última, ou fugir dela, ela está sempre lá, pois nosso ser não pode se auto- 
sustentar, mas, ao contrário, sustenta-se no “fundamento de todo ser”. Esta 
fundamento não é outro senão Deus. Deus não é um ser. Deus não existe 
como os seres existem. Deus é o fundamento de todo o ser e existência.

Em nossa fraqueza e busca por direção, talvez afirmemos nossa auto- 
suficiência. Isto é o que Tillich chama de “autonomia”, e é rasa e enganado
ra, pois não somos e não podemos ser a base do nosso próprio ser. A opção 
da “heteronomia”, baseando nosso ser em um outro, e nossa vida na autori
dade de um outro, afirma assim nossa imperfeição, mas, então, tenta basear 
nosso ser em uma base falsa, e assim produz uma vida sem autenticidade. A 
única opção é a “teonomia”, que baseia nosso ser no fundamento próprio, e 
por conseguinte nos permite relacionarmo-nos propriamente -  nem “auto
nomamente” nem “heteronomamente” -  com outros seres.

Dentro deste contexto, a mensagem cristã é a mensagem do “Novo Ser”. 
Isto é “o ser essencial sob as condições da existência, conquistando o vazio 
entre essência e existência”."̂-̂ Este Novo Ser é Jesus Cristo, que o carrega 
na totalidade do seu ser. É por causa da certeza que “o condutor da nova era 
não pode finalmente ter sucumbido aos poderes da velha era” que a fé na 
ressurreição nasce."' "̂ “E a certeza da própria vitória sobre a morte da aliena
ção existencial que cria a certeza da ressurreição do Cristo como evento e 
símbolo”.A s s im ,  o que temos aqui é uma estranha inversão em que a 
ressurreição de Jesus não é o selo de sua vida, mas, ao contrário, é a fé nele 
e em nossa própria vitória que é a garantia da sua ressurreição.

Systematic Theology, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1951), p.60. 
Systematic Theology, vol. 3 (Chicago: University of Chicago Press), pp .118,119. 
Ibid., p. 154.

*nbid., p .\53.



Durante o período de sua vida, a teologia de Tillich foi muito influente, 
particularmente nos Estados Unidos. Entretanto, em anos recentes, esta in
fluência declinou a ponto de um crítico britânico parecer justificado em 
declarar que “seu trabalho altamente pessoal já tem uma qualidade curiosa
mente obsoleta” ."’̂

Conquanto este julgamento possa ser verdadeiro, também é verdade que 
nenhum sistema comparável para tomar seu lugar apareceu no horizonte 
teológico dos Estados Unidos. De fato, a teologia americana nos últimos 
vinte anos pode ser facilmente descrita como um “espectro fragmentado”.'̂ '’ 
Houve tentativas de se desenvolver uma teologia baseada na filosofia do 
processo, seguindo a liderança anterior de Charles Hartshorne. Tal é o tra
balho de João B. Cobb, que argumenta que é possível desenvolver uma 
nova forma de teologia natural nesta base, e que tal teologia natural é ne
cessária se a fé é ativamente relacionada com a vida contemporânea. A 
questão da secularização e sua valorização positiva têm ocupado diversos 
teólogos e sido perseguida em diferentes direções. As teologias negra e fe
minista têm feito uma contribuição marcante para a totalidade da vida da 
igreja -  estas, entretanto, podem ser melhores entendidas se discutidas con
juntamente com as teologias emergentes do Terceiro Mundo.

Finalmente, deve ser notado que provavelmente o mais importante de
senvolvimento teológico nos Estados Unidos em anos recentes tem sido 
uma crescente lacuna, mesmo entre evangélicos, entre duas correntes. Pri
meira, uma nova teologia evangélica que é firmemente anticomunista -  às 
vezes, a ponto de se aproximar do fascismo -  e que vê a principal tarefa da 
igreja como a de fortalecer a posição dos Estados Unidos entre as nações do 
mundo. Segunda, outra que, como eco da Declaração de Barmen e muitíssi
mo influenciada pela larga comunidade mundial, afirma a absoluta autori
dade de Cristo no todo da vida, e procura colocar a vida e políticas america
nas sob o julgamento desse senhorio. Característica desta última forma de 
teologia evangélica, que está muito consciente das injustiças sociais e eco
nômicas no mundo e da cumplicidade americana nelas, é o movimento da

Heron, A. Century, p. 143.
Tal é o lílLilo de um livro de L. D. Kliever, The Shattered Spectrum: /I Survey o f Contemporary 

Theology (Atlanta: John Knox, 1981). Conquanto a pesquisa de Kliever também inclua as teologias 
européia e latino-americana, seu título parece se aplicar particularmente bem à teologia norte-america
na nas décadas recentes.



“Evangélicos pró Ação Social” cuja perspectiva básica está claramente ex
pressa na “Declaração de Chicago”, de 1973.^°

Novas direções na teologia católica

Quando discutimos anteriormente a teologia católico-romana, no capítulo 
XIV, nós vimos que durante o século 19, diante dos vários desafios do mundo 
moderno, sua tendência geral foi uma de entrincheiramento conservador -  
com a exceção qualificada da Rerum Novarum de Leão XIII, e dos “moder
nistas”, que foram condenados pelas autoridades eclesiásticas. Durante a pri
meira metade do século 20, o papado seguiu uma política similar, embora 
tendências possam ser vistas agora que, mesmo naquela época, estavam tra
balhando na direção de uma maior abertura do Segundo Concilio do Vaticano.

O conservadorismo teológico dos papas foi visto, como antes, na manei
ra em que eles responderam ao mundo moderno. Três entre quatro papas, 
entre 1903 e 1958, tomaram o nome de Pio, indicando assim seu desejo de 
seguir as políticas de Pio IX, Pio X (1903-1914), Pio XI (1922-1939), e Pio 
XII (1939-1958). O quarto, Benedito XV (1914-1922) fora feito arcebispo 
por Pio X, e claramente levantou-se para continuar as políticas de seu pre
decessor. Durante os primeiros anos do século, uma das principais preocu
pações do papado foi o poder temporal sobre a cidade de Roma, com cuja 
perda os papas não puderam se conformar. Finalmente, em 1929, um acor
do foi alcançado com Mussolini. O fato de ter sido Mussolini que foi capaz 
de decidir este assunto é importante, pois Pio XI, que era então o papa, foi 
apoiador do Fascismo em seus primeiros estágios. Embora ele tenha, final
mente, rompido com Mussolini, seu sucessor Pio XII foi igualmente 
ambivalente em sua oposição ao Fascismo, que ele parece ter considerado 
como um mal menor do que o Comunismo, particularmente desde que ele 
não atacou abertamente a igreja.

Em matérias mais estritamente teológicas, o conservadorismo destes 
papas foi visto em seus esforços de silenciar as novas correntes do pensa
mento que estavam emergindo dentro da Igreja Católica. Pierre Teilhard de 
Chardin, provavelmente o mais criativo pensador católico do século, foi 
ordenado a não publicar seus escritos. Seus trabalhos apareceram após sua 
morte, em 1955, e foram recebidos entusiasticamente pelos círculos inte-

’ R. J. Sider, org., The Chicago Declaration (Carol Stream, 111.: Creation House, 1974),



lectuais por todo o mundo. Mas em 1962, quando o teólogo jesuíta Henri de 
Lubac publicou o primeiro volume de um estudo sobre Teilhard, ele foi 
proibido de publicar um segundo volume, ou de ter o volume, já publicado 
em francês, traduzido para outras línguas. Yves Congar, outro teólogo cató
lico de destaque, também foi silenciado por Roma.

Por outro lado, havia sinais apontando para uma nova era na teologia 
católica. Um destes sinais foi precisamente que Teilhard, Lubac, Congar e 
muitos outros ao redor deles estavam abrindo avenidas teológicas que a 
hierarquia considerou muito perigosas para serem exploradas. Um segundo 
sina! foi o grau em que a Igreja Católica Romana estava se tornando uma 
comunidade verdadeiramente internacional. Os papas conservadores da pri
meira metade do século reconheceram, entretanto, a importância crescente 
do Terceiro Mundo. Pio XI consagrou os primeiros bispos chineses nativos. 
Pio XII seguiu sua liderança, procurando colocar igrejas sob a liderança de 
bispos nativos. Ele também entendeu que a era do colonialismo acabara, e 
que no futuro seria necessário tratar com nações independentes por todo o 
mundo, e não simplesmente com poderes coloniais, como antes. Ele, por
tanto, fortaleceu as igrejas nacionais e, sem renunciar à sua supremacia, 
deu-lhes uma pequena medida de autonomia para tratar de seus próprios 
problemas. Finalmente, um terceiro sinal de uma nova era foi o movimento 
da reforma litúrgica que, novamente dentro de limites severíssimos, os pa
pas encorajaram. Enquanto muito da sentida necessidade por tal reforma 
veio de considerações teológicas internas, parte dela reflete uma consciên
cia de que a igreja deve tomar conhecimento do mundo moderno. Estas 
promessas de mudança frutificariam no Segundo Concílio do Vaticano.

A primeira parte do século foi dominada pelo neo-Tomismo dos teólo
gos filosóficos, tais como Jacques Maritain (1882-1973) e Etienne Gilson 
(1884-1978), que criticaram as formas primitivas do Tomismo, por terem 
interpretado Tomás em termos “essencialistas”, ao invés de “existencialis
tas” . A prioridade da existência sobre a essência, como postulada por To
más, foi vista por esta nova geração de tomistas, como provendo a oportu
nidade para um diálogo com o ExistenciaUsmo.

Por volta de 1930, entretanto, houve outros sinais de inquietação e reno
vação teológicas. As ciências históricas e exegéticas, que nessa época esta
vam se desenvolvendo rapidamente entre os protestantes, também encon
traram um lugar entre os teólogos católicos. Em 1942, um novo esforço foi 
lançado na publicação de escritos primitivos cristãos. Sob a direção de Henri 
de Lubac e Jean Daniélou, esta série, Fontes Cristãs, logo ultrapassou cem



volumes. As questões da ciência e teologia foram objeto de atenção de di
versos teólogos, sendo o mais notável entre eles o teólogo jesuíta Pierre 
Teilhard de Chardin, cujos artigos tratando da origem da espécie humana e 
com o conceito de evolução foram amplamente respeitados entre seus cole
gas em Paleontologia.^' Em 1933, Yves Congar publicou o primeiro de seus 
principais trabalhos sobre a teologia do leigo.

Em 1946, a “nova teologia” estava se tornando um tema de controvérsia. 
O teólogo dominicano M. M. Labourdette acusou os editores de Fontes 
Cristãs de selecionar para publicação aqueles textos que pareciam questio
nar a validade da teologia escolástica, ou concordar com vários elementos 
do pensamento moderno. R. Garrigou-Lagrange acusou a “nova teologia” 
de capitular ante as idéias de progresso e evolução, extraídas do mundo 
moderno. Durante um tempo, a questão pareceu um debate entre os jesuítas e 
os dominicanos mais conservadores. O resultado foi o silenciar de muitos 
dos “novos teólogos”, bem como a promulgação da encíclica Humani 
generis, promulgada em 1950, que reiterou a condenação anterior do mo
dernismo e admoestou contra inovações na teologia. O ano de 1950 também 
marcou a promulgação pelo papa Pio XII do dogma da Assunção Corporal 
de Maria, um dogma que aumentou ainda mais a distância entre católicos e 
protestantes.

Dentre os teólogos que foram silenciados durante este período, o mais 
criativo e original foi Pierre Teilhard de Chardin. Sua teologia era uma 
apologética no sentido mais amplo posto que ele tentou mostrar a validade 
do Cristianismo para o mundo científico. Mas ela foi além da apologética 
tradicional no fato de que ela tam-bém buscou um novo entendimento do 
Cristianismo, e sentiu que a ciência moderna tinha uma contribuição im
portante a fazer para este entendimento. Na raiz do pensamento moderno, 
está 0 princípio da evolução, declarou Teilhard, e ele sinceramente concor
dou com este princípio. Entretanto, ele discordou com o entendimento 
darwiniano deste princípio, que o vê como operando com base na “sobrevi
vência do mais apto”. Em contraste, Teilhard propôs que a evolução cósmi
ca é guiada pela “lei da consciência da complexidade”. Toda realidade evo
lui para uma maior complexidade, que é o mesmo que um grau superior de

Em seus artigos, começando cm 1916, em Atmales de paléontologie, Revue de philosophie, e 
outros periódicos.
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consciência. Matéria e consciência não são duas “coisas” diferentes, como 
afirmara Descartes. Pelo contrário, no próprio “material do universo”, mes
mo em suas partículas minúsculas, existe uma força chamando à consciên
cia. Baseada nesta lei, a “geosfera” original evolui para a “biosfera”, em 
que a vida aparece e se desenvolve, e isto, por seu turno, origina a “noosfera”, 
0 reino da vida intehgente.

Todo esse processo não é linear. Existem tentativas em que várias enti
dades evoluem de modos que não continuarão, pois elas são caminhos “sem 
saída”. Mas, finalmente, tais tentativas produzem uma entidade superior, e 
esta, por seu turno, produz novas tentativas. É por isso que, considerado em 
partes, o processo parece sem sentido, enquanto que, considerado como um 
todo, pode-se ver seu movimento.

O objetivo deste movimento é o “ponto Omega”, que não é outro senão 
Jesus Cristo. Jesus é o homofuturus, o próprio objetivo da evolução, pois o 
fim é 0 de comunhão com Deus, e em Jesus esta comunhão alcançou seu 
ponto mais alto. Segundo a imagem de Jesus, naquele ponto existe tanto 
uma união perfeita com Deus quanto uma perfeita auto-identidade. Assim, 
enquanto  por um a perspec tiva  o processo evo lucionário  é uma 
“cosmogênese” -  a matéria evoluindo para um universo e para Deus -  em 
um outro sentido é uma “Cristogênese” -  Deus vindo para a matéria, a 
Palavra feita carne.

Este processo também pode ser visto na história. E possível estudar o 
surgimento da humanidade e suas várias civilizações como uma tentativa 
da evolução na direção do homofuturus. Nesta tentativa, foram as civiliza
ções mediterrânea e ocidental que foram trazidas ao ponto onde Jesus pôde 
aparecer e trabalhar nelas. Mas agora, nós estamos em uma era de 
“planetização”, tentativas na direção de uma nova civilização, que será um 
estágio posterior no processo evolucionário. A igreja, como o corpo de Cristo, 
a comunidade regida pela mente de Cristo, é chamada a desempenhar um 
papel central neste processo.

O fato dos escritos de Teilhard serem suprimidos durante sua vida, e dele 
ter sido visto com desconfiança pelas autoridades eclesiásticas nos primei
ros anos após sua morte, retardou seu impacto, de tal forma que, em um 
sentido singular, ele se tornou um contemporâneo e uma luz direcionadora 
para muitos filósofos e teólogos que estavam começando a descobri-lo dez 
anos após sua morte. Este impacto pode ser visto nas várias teologias con
temporâneas que recusaram formas anteriores de dualismo, bem como na
quelas que insistiram que o “final” é o melhor ponto de partida para a teologia.



Conquanto a ampla perspectiva dos escritos de Teilhard de Cliardin te
nha influenciado a teologia contemporânea nestes e em outros pontos, o 
grande professor e sistematizador da teologia católica no século 20 é Karl 
Rahner (1904-1984). Um ex-estudante de Heidegger, Rahner conservou al
gumas das ênfases do Existencialismo, mas moveu-se além sua preocupa
ção com o “momento” e o “encontro”, que segundo ele sentiu, era uma 
visão muito fragmentada da existência humana. Embora sendo rigorosa
mente ortodoxo, ele insistiu sobre a necessidade de cada geração de enten
der novamente a verdade escondida por atrás das fórmulas da ortodoxia. 
Assim, ele foi capaz de combinar uma ortodoxia incontestável com assom
brosa criatividade. Raramente, existe um tema da teologia tradicional que 
ele não tenha examinado, discutido, reinterpretado e revitalizado. Seus vo
lumosos escritos e os muitos trabalhos enciclopédicos e periódicos que ele 
editou -̂  ̂ tratam de todos os títulos da doutrina cristã, bem como de um nú
mero de temas, freqüentemente negligenciados pelos teólogos modernos. 
Um claro motivo que percorre todos seus escritos é o mistério. O mistério 
torna o teólogo cheio de reverência ante o assunto da teologia. Mas o misté
rio, longe de ser uma desculpa para a indolência intelectual ou para um 
obscurantismo fideísta, é um chamado para o estímulo e para a reflexão. 
Assim, na declaração inicial de um de seus livros, ele escreveu:

A antiga teologia da fé sempre soube que trazer o simples ou o não- 
educado à fé, através de uma adequada reflexão sobre todos os funda
mentos da credibilidade intelectual não é possível e não é necessário.

Então eu gostaria de formular que, na situação de hoje, todos nós, 
com todo o nosso estudo teológico, sejamos e permaneçamos inevi
tavelmente simples em um certo sentido, e que nós o admitamos fran
camente e corajosamente para nós mesmos e tairibém para o inundo.'"'

Desde que o trabalho de Rahner é muito vasto para resumi-lo aqui, pode 
ser melhor nos concentrarmos em dois tópicos que são de particular impor
tância. O primeiro é a Cristologia de Rahner, e o entendimento da antro 
pologia e da graça que fluem dela. Conquanto concordando com a defini-

Incluindo uma segunda edição do Lexikon fü r  Theologie und Kirche e, juntamente com E. 
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ção de Calcedônia, Rahner sente que, muito freqüentemente, esta tem sido 
interpretada de um modo monofísita e quase docetista, como se a encarnação, 
de algum modo, diminuísse ou reduzisse a real humanidade de Jesus. Em 
contraste a isto, ele encontra no Novo Testamento o testemunho a um Jesus 
verdadeiramente humano. Isto é importante para Rahner, desde que uma 
antropologia cristã deve estar baseada no fato de vermos a humanidade 
Jesus como sendo completa e verdadeira. A encarnação não é simplesmen
te a resposta de Deus para o pecado humano, mas é o próprio objetivo da 
criação, a verdadeira razão para a existência humana. Tal existência é possí
vel apenas porque Deus dispõe-se a ser humano. Isto não significa, entre
tanto, que nós devamos falar ou pensar de nós mesmos como sendo nada, 
pois -  graças à encarnação -  isto seria falar ou pensar pobremente sobre 
Deus. Isto significa que nossa própria existência é um ato da graça. Não 
existe tal coisa como um ser humano “natural” sem graça. Portanto, embo
ra a função da igreja e seus sacramentos como meios de graça não devam 
ser obscurecidos, também é verdade que cada ato humano bom, não impor
ta onde foi praticado ou por quem, é um ato da graça.

Outro tema de extrema importância, na teologia de Rahner é seu entendi
mento da catolicidade da igreja. Enquanto a maioria dos teólogos ao seu re
dor entendeu tal catolicidade em termos de uniformidade, Rahner a entendeu 
em termos da encarnação nas várias situações em todo o mundo. Ele também 
estava muito consciente do surgim_ento de nações mais jovens e sua insistên
cia no valor da sua própria cultura e tradições. Assim, enquanto outros viram 
no uso do latim um sinal de catolicidade, Rahner acolheu o uso do vernáculo 
como um sinal dessa forma de catolicidade que é manifestada na igreja estar 
verdadeiramente presente -  isto é, encamacionalmente presente -  em toda 
parte do mundo. Também, ainda sobre o tema da catolicidade, enquanto ou
tros insistiram no poder e na autoridade centralizada do papa como a garantia 
de tal catolicidade, Rahner desenvolvia o tema do colegiado de todos os bis
pos, não como um limite para a autoridade papal, mas, ao contrário, como um 
outro sinal da catolicidade da igreja. Como é bem sabido, os temas mencio
nados foram assumidos e apoiadcs pelo Segundo Concílio do Vaticano, e 
tiveram um sério impacto nas vidas dos católicos por todo o mundo.

Assim, enquanto a hierarquia da igreja ainda buscava derrubar pratica
mente todo esforço para relacionar o Cristianismo, de um modo positivo, 
com 0 mundo moderno, toda uma perspectiva teológica estava se desenvol
vendo que, finalmente, serviria como a força motriz no mais significativo 
evento na vida católica no século 20, o Segundo Concílio do Vaticano.



Quando o papa João XXIII foi eleito em 1958, era esperado que a esco- 
llia do idoso conclave seria apenas uma escolha de um “papa de transição”, 
com pouco impacto sobre a vida da igreja. Mas o papa João tinha outras 
idéias, como ele claramente manifestou quando, pouco menos de três me
ses após sua eleição, anunciou seu plano de convocar um concilio geral da 
igreja. A oposição da cúria e de elementos conservadores na igreja não 
tardou a vir; mas a autoridade do papa prevaleceu, e o Segundo Concilio do 
Vaticano finalmente começou suas sessões em II de outubro de 1962.

Desde o começo, ficou claro que o que estava em pauta era toda a dire
ção que a Igreja Católica tomaria, pelo menos pelo resto do século, particu
larmente em assuntos relacionados com seu relacionamento com o mundo 
moderno. A Comissão Teológica que estava preparando os vários docu
mentos para a consideração do Concilio foi dominada por elementos con
servadores. Em um discurso um ano antes do concilio se reunir, o secretário 
da Comissão declarou que o propósito da assembléia seria de preservar o 
depósito da fé contra as ameaças dos erros modernos e de aumentar o rigor 
da disciplina dentro das fileiras da igreja, em resposta à “crise de autoridade”.

O entendimento do papa sobre os objetivos do Concilio, entretanto, era 
diferente. Ele falara anteriormente sobre a necessidade de um aggiomamento -  
uma atualização. Em sua palavra de abertura diante da assembléia, em II 
de outubro de 1962, ele instou os presentes a buscar dois objetivos: adaptar 
0 depósito da revelação às necessidades contemporâneas, conquanto per
manecendo fiel à tradição, e aplicar a “medicina da misericórdia”, ao invés 
das armas da autoridade, àqueles que não eram filhos fiéis da igreja.

A composição do Concilio estava mais propensa a receber o convite do 
papa com grande entusiasmo do que os documentos antiquados apresenta
dos a ele pelas comissões preparatórias. Graças aos esforços de papas ante
riores de internacionalizar a igreja, a maioria dos bispos no Concilio era do 
Terceiro Mundo. Também, diversos bispos europeus sentiram que a “nova 
teologia” tinha muito a contribuir para a vida da igreja, e como resultado, 
os peritos teológicos - “periti” -  convidados para o Concilio incluíram 
Rahner, Congar e de Lubac. Portanto, as primeiras sessões do Concilio fo
ram marcadas por uma constante batalha entre as comissões preparatórias e

Estes dois discursos são comparados por J. Comblin em “La teologia católica desde el final dei 
pontificado de Pio XII”, em H. Vorgrimler e R. van der Gucht, La teologia em el siglo XX, vol. 2 
(Madri: BAC, 1973), p.61.



a cúria, por um lado, e o próprio Concilio de outro. Ante a repetida insistên
cia da assembléia, novos documentos foram esboçados, e o resultado foi 
um novo dia para a teologia católica.

O Concilio promulgou importantes documentos sobre a reforma litúrgica -  
incluindo autorizar a celebração da missa no vernáculo, e encorajar confe
rências de bispos de várias partes do mundo a adaptar a liturgia de acordo 
com as necessidades de cada cultura -  com liberdade religiosa e tolerância -  
no que ele revogou completamente o Lista de Erros de Pio IX -  sobre o 
ecumenismo, as igrejas orientais, as ordens religiosas, religiões não cristãs 
e outras matérias. Entretanto, o documento que expressa mais claramente a 
nova disposição da igreja é a “Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo 
Moderno”, também conhecida por suas palavras iniciais, Gaudium et spes. 
Este documento, que nem estava entre as questões inicialmente submetidas 
pelas comissões preparatórias, tratou das mudanças que ocorreram em gera
ções recentes, e viu nelas muito que deveria ser apoiado pelos cristãos, como 
pode ser visto em suas linhas iniciais e em um dos seus últimos parágrafos:

A alegria e esperança, o pesar e a angústia dos homens do nosso tem 
po, especialm ente aqueles que são pobres ou afligidos de qualquer 
modo, também são a alegria e esperança, o pesar e a angústia dos 
seguidores de Cristo. Nada que é genuinamente humano fracassa em 
encontrar um eco em seus corações.... Esta é a razão porque os cris
tãos nutrem um sentimento de profunda solidariedade com a raça hu
m ana e sua história.^®

Grande número de pessoas está intensamente consciente de estar 
destituída dos bens do mundo através da injustiça e desigual distribui
ção e está exigindo veementemente sua participação neles. Nações 
em desenvolvimento, como os estados recentemente independentes, 
estão ansiosos por compartilhar dos benefícios poh'ticos e econômi
cos da civilização moderna e de desenvolver livremente seu papel no 
mundo, mas elas são impedidas por sua dependência econômica da 
crescente expansão das nações mais ricas e da sempre crescente bre
cha entre elas. As nações famintas clamam aos seus opulentos vizi
nhos: mulheres clamam paridade com os homens, de fato e de direito, 
onde elas ainda não a obtiveram; fazendeiros e trabalhadores insistem 
não apenas nas necessidades da vida, mas também na oportunidade 
de se desenvolverem  através do seu trabalho, seus talentos pessoais e

’ A. P. Flannery, org., Documents o f Vatican II (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), pp.903,904.



de assumir seu papel devido na organização da vida econômica, social, 
política e cultural. Agora, pela primeira vez na história, as pessoas 
não têm medo de pensar que os benefícios culturais são para todos e 
deveriam  estar à disposição de todos.^^

Estas palavras marcam muito da disposição teológica do Catolicismo na 
última parte do século 20. O espírito do Concílio nem sempre prevaleceu, e 
houve repetidos casos em que a autoridade papal procurou refrear aqueles 
que levariam as conseqüências das novas aberturas, além do que os papas 
gostariam. Enquanto o Concílio ainda estava em sessão, Paulo VI achou 
adequado adicionar suas próprias interpolações cautelosas ao decreto sobre 
o ecumenismo, mesmo após a assembléia tê-lo aprovado. Mais recente
mente, durante o reinado de João Paulo II, medidas disciplinares foram 
tomadas contra teólogos na Europa, América Latina e Estados Unidos. Ain
da, as ações do Concílio em abrir a igreja para o mundo moderno, e em 
particular para a variedades de questões do Terceiro Mundo, deixaram sua 
marca em toda a Igreja Católica, e deram à teologia católica novidade e 
variedade, bem como nova abertura para os empreendimentos ecumênicos.

Teologias do Terceiro Mundo

Talvez o ponto em que esta nova disposição na teologia seja visto mais cla
ramente é no desenvolvimento das teologias do Terceiro Mundo. Por teologias 
do Terceiro Mundo faz-se referência às teologias -  Católica e Protestante, e 
freqüentemente muito ecumênicas -  desenvolvidas por aqueles que, devido à 
sua tradicional impotência, não têm usualmente estado na vanguarda do diálo
go teológico. Portanto, estas incluem as teologias de países do Terceiro Mundo, 
bem como as teologias dentro do mundo “desenvolvido”, expressando as expe
riências, aspirações e perspectivas de mulheres e minorias oprimidas.

Tais teologias encontraram algumas de suas primeiras expressões no Mo
vimento dos Direitos Civis para os negros nos Estados Unidos e, particular
mente, nos sermões e escritos de Martin Luther King, Jr. Enquanto os talentos 
de King como um pregador e líder, e sua coragem, seja freqüentemente ressal
tada, ele também deveria ser visto como um importante teólogo.^* Tendo re-

■”  Ibid., p.909.
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cebido seu grau de doutor pela Universidade de Boston, ele estava familiari
zado com os últimos desenvolvimentos da teologia protestante branca e, por 
vezes, fez uso delas. Mas sua própria teologia estava profundamente enraizada 
na tradição das igrejas negras, com sua ênfase no Êxodo e em sua radical 
esperança escatológica. Assim, nos escritos de King, muito do que posterior
mente veio a ser conhecido como “teologia negra” pode ser encontrado.^® 

Quase ao mesmo tempo, o movimento feminista estava ganhando novo 
impulso, parcialmente como resultado da Segunda Guerra Mundial. A prin
cípio no Atlântico Norte, e finalmente por todo o mundo, mulheres insisti
ram em seu direito de serem vistas e tratadas como parceiras iguais e parti
cipantes na aventura humana. No campo da teologia, enquanto alguns che
garam à conclusão de que o Cristianismo era tão masculinizado que ele 
devia ser rejeitado,“  outros fizeram importantes contribuições na direção 
de um entendimento mais inclusivo da fé cristã.®'

Finalmente, nos países que são geralmente conhecidos como “Terceiro 
Mundo”, novas teologias também estavam se desenvolvendo. Em várias 
áreas, estas teologias tomaram diferentes direções. Na Ásia, conquanto a 
justiça social seja sempre um problema, o tema central tem sido o relacio
namento do Cristianismo com as tradições culturais de cada nação.“  Na 
África negra a questão tem sido similar,®  ̂enquanto que na África do Sul, a
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teologia tem se desenvolvido ao redor do tema do apartheid e de uma res
posta negra e “de cor” a ela.®"' Na América Latina, a questão dominante tem 
sido a da justiça social e econômica, geralmente empregando uma análise 
Marxista para entender a natureza da opressão vigente.“

Embora estas teologias difiram largamente entre si, elas têm algumas 
características em comum. A maioria delas rejeita o liberalismo clássico 
como expressão de uma situação particular temporal, cultural e socialmen
te, e busca basear suas afirmações sobre a Palavra de Deus. Neste ponto, 
particularmente entre os protestantes, a influência de Barth pode ser vista. 
Também há um forte elemento escatológico em diversas teologias do Ter
ceiro Mundo -  um ponto em que eles acharam o trabalho de Teilhard de 
Chardin e de Moltmann particularmente importante. Terceiro, muitas des- ' 
tas teologias são radicalmente encarnacionais. Isto significa não somente 
que elas vêem Jesus Cristo como o coração da fé cristã, mas também que, a 
partir da doutrina da encarnação, elas buscam extrair seu entendimento da 
natureza da ação de Deus no mundo, da unidade da história humana -  ne
nhuma “dicotomia entre “história do mundo” e “história da salvação” - , da 
participação cristã com os não cristãos nas arenas políticas e outras, etc. 
Quarto, existe uma forte ênfase ecumênica. A maior parte da teologia do 
Terceiro Mundo busca ultrapassar ou simplesmente deixar de lado diversas 
das questões que têm tradicionalmente dividido o Cristianismo Ocidental. 
Finalmente, conquanto cada uma destas teologias trabalhe especialmente 
com suas preocupações concretas -  justiça social, Cristianismo e cultura, 
direitos da mulher, etc. - ,  elas geralmente vão além de uma mera tentativa 
de relacionar a teologia tradicional com aquelas preocupações. Ao contrá
rio, elas buscam reconstruir a totalidade da teologia, de tal forma que aque-
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Ias preocupações estejam refletidas em cada ponto. Nisto elas se diferenci
am de tentativas anteriores de “aplicar” a teologia a vários problemas e 
situações humanas, e vêm aqueles problemas e situações mais como desafi
os e apelos para novos começos na teologia.

Freqüentemente criticadas por seu “provincianismo”, estas teologias sa
lientam que a assim chamada teologia tradicional é igualmente paroquial, 
pois ela reflete as condições e perspectivas do Atlântico Norte, e a razão 
porque ela não parece ser paroquial é a tradicional dominância do Atlântico 
Norte. De qualquer modo, enquanto isto está sendo escrito há um crescente 
diálogo entre estas várias teologias, bem como entre cada uma delas e dos 
teólogos do sexo masculino do Atlântico Norte.



UM RESUMO FINAL

o  século 20 levanta para o historiador do pensamento cristão problemas 
que são muito diferentes daqueles apresentados pelos dezenove séculos 
anteriores. A razão para isto não é tanto a complexidade da cena teológica 
neste século -  que é grande -  mas o fato de que este século, em particular, 
tem sido o ponto de vista a partir do qual os demais períodos na história da 
igreja cristã têm sido visto pelos historiadores. Portanto, quando nos apro
ximamos dele, nossa metodologia deve ser inteiramente diferente. É por 
esta razão que o estudo da teologia contemporânea é normalmente empre
endida não por outra disciplina, senão a teologia histórica. Como um exer
cício hipotético, tentemos imaginar a maneira em que alguém posicionado 
no século 20 e um verá nossa época. Que esta é puramente uma construção 
hipotética, entretanto, precisa ser enfatizado, pois nos é impossível saber 
quais serão as questões levantadas pelo século 20 e um, e essas questões 
determinarão a perspectiva em que nós seremos vistos. De fato, como nossa 
perspectiva do século 20 afetou nosso entendimento dos períodos prece
dentes, o mesmo será verdade para nossos sucessores ao olharem para nós.

A primeira coisa que nosso observador hipotético notará em nosso sécu
lo será provavelmente que a base de poder sobre a qual a teologia fala tem 
sido grandemente reduzida. A Revolução Russa e suas repercussões na 
Europa Oriental, no Extremo Oriente, América Latina e nos demais luga
res, significou que agora, mais do que nunca desde o quarto século, a teolo
gia deve ser feita a partir de uma posição de fraqueza política. O mesmo



pode ser dito sobre o desenvolvimento do Estado secular liberal, cujas ori
gens nós já vimos no século 19. Na França, Polônia e América Latina, está 
se tornando crescentemente evidente, que parte da teologia católico-roma- 
na mais criativa tem sido escrita precisamente como uma resposta a este 
desafio, e baseada em uma aceitação da nova situação. Isto também é ver
dade sobre os protestantes, como pode ser visto nas respostas teológicas à 
Alemanha Nazista, à Tchecoslováquia socialista e à América do Norte se
cular. Nenhum teólogo contemporâneo pode ser entendido independente
mente destas circunstâncias.

Segundo, e parcialmente como resultado do precedente, o escopo da teo
logia também foi reduzido porque na maioria dos casos sua audiência tem 
sido crescentemente limitada. A Teologia não é mais “a rainha de todas as 
ciências,” e os teólogos serão os primeiros a afirmar que isto nunca deveria 
ter ocorrido. De qualquer forma, os teólogos falam na sua maioria à igreja, 
ou àqueles em seus limites que estão contemplando a possibilidade de crer. 
Mas sua voz, no fórum da humanidade, é freqüentemente inaudível. O im
pacto desta nova situação pode ser visto na recusa de Karl Barth em fazer 
teologia apologética, e também nas tentativas amplamente mal sucedidas 
de muitos outros de fazer tal teologia. O único ponto em que a teologia é 
mais freqüentemente ouvida com interesse -  ou pelo menos com curiosida
de -  no mundo como um todo é em seus pronunciamentos sobre a justiça 
social e aqueles assuntos relacionados com a violência, revolução, etc. As 
várias tentativas de se relacionar o evangelho cristão com as filosofias de 
nosso tempo terão que ser julgadas pelas futuras gerações. Elas talvez sir
vam para oferecer a alguns crentes um entendimento mais profundo de sua 
fé. Mas sua habilidade para se comunicar com o mundo como um todo 
ainda está muito em questão. Isto é verdade para as diversas tentativas de se 
fazer teologia a partir de perspectivas do Existencialismo, neo-Tomismo, 
filosofia do processo, positivismo lógico, etc.

Por outro lado, entretanto, tem havido uma grande expansão no escopo 
da Teologia. Esta expansão tem sido geográfica, confessional e sociológi
ca. A expansão geográfica pode, a longo prazo, provar ser o desenvolvi
mento mais importante do século 20. A Teologia não é mais uma empreita
da do Atlântico Norte. As assim chamadas igrejas jovens da Ásia, África e 
América Latina estão fazendo contribuições importantes para ela. Este es
copo expandido da teologia provará ser importante por diversas razões. Ele 
obviamente ajudará a contrabalançar o provincialismo estreito e mesmo o 
nacionalismo que tão freqüentemente tentou os teólogos no passado. Ele



também proporá a questão do Cristianismo e cultura de uma forma radical, 
que nunca foi postulada desde os primeiros séculos da igreja. Todo o desen
volvimento do pensamento cristão ocorreu dentro do contexto de um pano 
de fundo filosófico grega e, portanto, a questão que as igrejas mais jovens 
perguntarão, e que terá enormes conseqüências para a teologia cristã, será 
se existe necessidade ou não de se tornar um grego na medida em que al
guém se torna um cristão. Não podem outras perspectivas filosóficas e cul
turais ser consideradas como umapraeparatio evangélica, como os primei
ros “Pais” Gregos consideraram a cultura na qual eles nasceram? Compara
da com esta, as questões levantadas pela teologia ocidental nos séculos 16 e 
19 dificilmente parecem radicais. E o impacto que isto pode ter na forma 
futura da teologia pode muito bem ser aumentado pelo fato que, numerica
mente falando, o centro do Cristianismo afastou-se do AUântico Norte.

O escopo da teologia também se expandiu confessionalmente. Em geral, 
tem sido possível narrar o desenvolN/imento da teologia cristã até este ponto 
lado a lado com as linhas confessionais. Embora houvesse debates, e às 
vezes até influências positivas, entre uma confissão e outra, estas foram 
pequenas comparados com a coesão que existiu na teologia de cada uma 
das principais tradições do Cristianismo. Este deixou de ser o caso no sécu
lo 20. Nosso historiador hipotético, cem anos a partir de agora, não achará 
possível escrever um capítulo sobre a “Teologia Reformada do século 20,” 
separado de seus parceiros no Catolicismo Romano, Luteranismo, etc. O 
diálogo entre as linhas interdenominacionais tem se tornado muito ativo e 
importante para se fazer este tipo de divisão tão simplista. Teólogos estão 
lendo os trabalhos de seus colegas em outras tradições, não simplesmente 
por uma questão de curiosidade, nem mesmo para refutá-los, mas para apren
der por meio deles, e entrar em um diálogo com eles. Isto já era amplamen
te verdadeiro sobre o Protestantismo no século 19, mas o século 20 tornou- 
o verdade também com os Católicos Romanos e a Ortodoxia Oriental. O 
Segundo Concilio do Vaticano, em um claro contraste com os anteriores, 
reflete a nova disposição dentro do Catolicismo Romano -  especialmente 
quando se lembra que os teólogos protestantes foram capazes de fazer uma 
contribuição em alguns de seus decretos, antes deles serem trazidos à tribu
na. A Ortodoxia Oriental também foi forçada a sair do isolacionismo dos 
últimos séculos por eventos políticos, bem como pelo fato de que vários 
membros de seu círculo vivem agora em países onde a maioria dos cristãos 
é católica ou protestante. É impossível se predizer o impacto que isto terá 
sobre a teologia como um todo. Já é evidente que os estudos bíblicos e



patrísticos têm se beneficiado com a nova situação. Também é claro que 
os teólogos estão sendo forçados a olhar novamente os padrões confessio
nais que marcam a identidade de suas próprias denominações, e perguntar 
se estes podem ou não ser reinterpretados de um modo mais ecumênico. 
Isto pode ser visto na maneira em que teólogos católico-romanos contem
porâneos estão interpretando os concílios de Trento e Vaticano I, na for
ma que o reavivamento dos estudos de Lutero entre protestantes tem to
mado, e mesmo em algumas recentes conversações entre teólogos ortodo
xos e os chamados monofisitas, a respeito das decisões do Concílio de 
Calcedônia. Quando tudo isto frutificar, toda a história da igreja cristã terá 
que ser reescrita.

Finalmente, o que eu chamei aqui de “expansão sociológica” significa 
duas coisas. Significa, em primeiro lugar, uma expansão no assunto da teo
logia, de forma a incluir a questão crucial da atitude dos cristãos na luta por 
justiça social. Alguns dos capítulos precedentes mostraram que este não é 
um assunto inteiramente novo nos círculos teológicos. O que é novo é o 
maior realismo político, econômico e sociológico com que este trabalho 
está agora sendo feito, e que este realismo tem levado teólogos à conclusão 
de que a questão não é mais o que os cristãos podem fazer por si mesmos 
para a transformação da sociedade, mas como eles devem ver e descobrir o 
que Deus já está fazendo na sociedade. É dentro deste contexto que o pre
sente diálogo entre teólogos cristãos e as várias ideologias deve ser visto. 
Este pode ser também o lugar para saUentar que os estudos na Psicologia 
estão tendo um efeito similar sobre a Teologia, e que o resultado final deste 
processo ainda não é conhecido.

Segundo, a expansão sociológica da teologia contemporânea significa 
que grupos inteiros, que foram anteriormente excluídos do centro do em
preendimento teológico, chegaram agora ao seu próprio. Isto está muito 
evidente nos Estados Unidos, onde negros e mulheres estão fazendo contri
buições únicas e importantes para a Teologia. Também é verdade sobre os 
protestantes na América Latina, que estão sendo agora ouvidos pelos católi
cos romanos e outros. De certa forma, a contribuição das igrejas mais jovens, 
a qual já  nos referimos acima, é parte deste movimento. Novamente, é im
possível se prever o que nosso futuro historiador imaginário verá nesta nova 
situação. Parece importante, entretanto, que precisamente num tempo quan
do, como já salientamos, muito da reflexão teológica tem que ser feita a partir 
de uma posição de fraqueza política, estas pessoas, que tradicionalmente es
tiveram entre os impotentes da sociedade, estão fazendo suas vozes ouvidas.



Se de fato tudo isso é verdade, pode muito bem ser que nosso futuro 
historiador olhará para nossa era e será capaz de afirmar que, em meio à 
complexidade quase inacreditável de nosso cenário teológico, que nos deixa 
tão perplexos, uma unidade estava se desenvolvendo entre as tradicionais 
linhas da confissão, classe, nacionalidade, raça e sexo, e que esta crescente 
unidade foi um sinal que, uma vez mais, como em todas as gerações anterio
res, Deus estava usando a igreja para proclamar a mensagem inicial e cen
tral da fé cristã -  que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo 
o mundo.
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