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APRESENTAÇÃO

Após o seu primeiro ano de existência, a Revista Teológica Jonathan Edwards tem se
consolidado como um espaço importante de divulgação teológica e como fonte de
recursos para pastores e líderes cristãos em nosso país. Este primeiro número do ano de
2022 reforça nossa missão de contribuir com temas importantes nas diversas áreas da
teologia cristã evangélica.
Essa nova edição conta com a contribuições de professores e alunos dos nossos cursos de
formação teológica e de especialização (lato sensu). Além de contribuições de autores
externos. A edição está dividida em cinco seções: 1) teologia filosófica e apologética; 2)
teologia e teoria social; 3) Teologia Bíblica e Hermenêutica; 4) Teologia prática; 5)
Resenhas. O artigo de abertura da primeira seção é “Deus, Naturalismo e as
pré-condições do Conhecimento: um argumento transcendental para a existência de
Deus”, escrito pelo professor Gabriel Reis. O objetivo do texto é fornecer um argumento
transcendental para a existência de um ser absoluto e pessoal, que é Deus. O segundo
artigo, “Motivos básicos religiosos na filosofia de Herman Dooyeweerd”, escrito por
Anderson Barbosa Paz, apresenta e define o conceito de “motivos religiosos básicos” do
filósofo holandês Herman Dooyeweerd. O terceiro artigo (em inglês), “Religious
Concepts and Theological Correctness in Cognitive Science of Religion”, escrito pelo
nosso aluno da pós-graduação em teologia filosófica, Matheus Dabnei, é uma introdução
às principais descobertas no campo de estudos da ciência cognitiva da religião e sua
influência no pensamento teológico. O quarto artigo, “Escolasticismo Reformado:
ascensão, declínio e suas características”, escrito pelo professor Francisco Tourinho”, tem
o objetivo de demonstrar o porquê a teologia escolástica é importante para a teologia
reformada hoje. Por fim, para fechar a seção de Teologia filosófica e apologética, o quinto
artigo, “A ressurreição de Jesus: sua historicidade e valor apologético, escrito pelo nosso
aluno da pós-graduação em Cristianismo e Política, Djesniel Stheieny Krause, visa
demonstrar as evidências históricas que atestam a veracidade e historicidade das
alegações neotestamentárias a respeito da ressurreição de Jesus.
A segunda seção, Teologia e teoria social, começa com o artigo “Fé Cristã e Política:
raízes idólatras das ideologias contemporâneas”, escrito pelos autores Renato Alves
5

Cordeiro e Leonardo Ferreira Gonçalves. O objetivo dos autores é apresentar a idolatria
das ideologias políticas contemporâneas e questionar um tipo de fé messiânica nessas
ideologias. O segundo artigo desta seção, “Poder Familiar e Temas Polêmicos Correlatos
da Atualidade”, escrito pelo diretor do STJE, o pastor e advogado Ary Queiroz Júnior,
busca compreender o atual cenário da liberdade da família na educação e formação de
filhos em nosso país. O terceiro artigo desta seção, “A Tentativa de afastamento da
Religião do Debate Público e a “Nova Tolerância”: uma análise a partir do caso Colégio
Batista Getsêmani”, escrito por Lincoln Almeida Rodrigues, consiste em apresentar os
efeitos da chamada “nova tolerância” no exercício da Liberdade Religiosa no Brasil. O
último texto desta seção, “Os Limites da Apologética Cristã em face da Liberdade de
Expressão no Brasil”, escrito pelo jurista Eraldo Alves Barboza, tem o objetivo de
entender os limites da apologética cristã no Brasil, em face da liberdade de expressão.
A terceira seção da revista, Teologia bíblica e hermenêutica, traz a contribuição da nossa
aluna do curso de formação em teologia, Viviane Ennes, com o artigo intitulado
“Oralidade, música e dança nos Salmos davídicos da Bíblia”. A autora faz um recorte no
Livro dos Salmos, mais especificamente nos Salmos davídicos, para mostrar a riqueza de
significações, a partir de diferentes perspectivas e, demonstrar, como isso pode ser um
recurso para leitura destes textos em nossa língua.
A quarta seção, Teologia prática, traz a contribuição de Thiago dos Anjos Noleto Barros
com o artigo “A Relevância da Pregação Expositiva: Conceituações e Argumentos
Favoráveis”. O objetivo do autor é discutir a relevância da pregação expositiva a partir da
análise dos seus conceitos e definições, bem como através da adução de relevantes
argumentos favoráveis à sua prática.
Por fim, temos a quinta e última seção desta edição, Resenhas, onde contamos com mais
uma contribuição de um dos nossos alunos, Carlos Magno Galois dos Reis, aluno da
pós-graduação em Novo Testamento, que resenha a obra ainda pouco conhecida no
Brasil, “O Futuro da Justificação: uma resposta a N.T. Wright”, do pastor John Piper.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
Jairo Rivaldo da Silva
Editor-Chefe
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Deus, Naturalismo e as pré-condições do
Conhecimento: um argumento transcendental para
a existência de Deus

Gabriel Reis de Oliveira1

Resumo: A partir da definição clássica de conhecimento como crença verdadeira
justificada, o artigo investiga os três componentes da definição demonstrando que o
naturalismo metafísico não pode acomodar as noções que esses componentes exigem e
que tais noções são melhores explicadas por uma visão de mundo teísta. Em relação ao
primeiro componente, apontarei que a normatividade pertencente ao âmbito da
justificação (ou, garantia) é problemática no naturalismo metafísico, e é melhor explicada
na postulação de existência de uma pessoa absoluta. Na análise do segundo componente,
busco indicar que verdades exigem a existência de uma mente com pensamentos
necessariamente existentes, e essa mente é igual a mente de Deus. No terceiro ponto,
demonstro que o aspecto da crença exigida para o conhecimento envolve um sujeito
consciente que possui intencionalidade e argumento que o naturalismo tem dificuldades
em explicar como que a consciência e a intencionalidade surgiram. No entanto, a
postulação da alma como uma substancia imaterial criada por Deus nos fornece ganho
explanatório em relação ao surgimento da consciência e intencionalidade. Concluo que,
se os meus argumentos são bem-sucedidos, reivindicações de conhecimento pressupõem
a existência Deus.
Palavras-chaves: Epistemologia; Naturalismo; Teísmo; Argumento Transcendental.
Abstract: Starting from the classical definition of knowledge as justified true belief, the
article investigates the three components of the definition demonstrating that
1
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metaphysical naturalism cannot accommodate the notions that these components require
and that such notions are best explained by a theistic worldview. Regarding the first
component, I will point out that normativity belonging to the scope of justification (or,
guarantee) is problematic in metaphysical naturalism, and is best explained in the
postulation of the existence of an absolute person. In the analysis of the second
component, I seek to indicate that truths require the existence of a mind with necessarily
existing thoughts, and this mind is equal to the mind of God. In the third point, I
demonstrate that the aspect of belief required for knowledge involves a conscious subject
who has intentionality and I argue that naturalism has difficulties in explaining how
consciousness and intentionality arose. However, the postulation of the soul as an
immaterial substance created by God provides us with explanatory gain regarding the
emergence of consciousness and intentionality. I conclude that, if my arguments are
successful, knowledge claims presuppose the existence of God.
Keywords: Epistemology; Naturalism; Theism; Transcendental Argument.

Introdução
A definição tradicional de conhecimento remonta aos escritos de Platão que define
conhecimento como crença verdadeira e justificada. Edmund Gettier (1963) é o principal
responsável por chamar a atenção da comunidade filosófica para os problemas desta
definição. Ele fornece um conjunto de contraexemplos que mostram que podemos ter
uma crença verdadeira e justificada sem que essa crença seja conhecimento e conclui que
uma crença verdadeira e justificada não é suficiente para o conhecimento. Após dois mil
anos de aceitação dogmática da definição tradicional, o seu artigo gerou discussões
acaloradas acerca do que realmente constitui a definição de conhecimento. No entanto,
mesmo com todos os debates que se seguiram, permanece consensual que o
conhecimento requer tanto a verdade, como a crença, e também que a mera crença
verdadeira é insuficiente para o conhecimento. Deve haver algo que distinga mera crença
verdadeira de conhecimento. E este algo é o terceiro componente que justifica a mera
crença verdadeira tornando-a conhecimento.
Irei investigar os componentes da definição comumente aceita de conhecimento. Mais
especificamente, argumentarei que os componentes da definição exigem determinados
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pressupostos que o naturalismo metafísico não fornece. Assim, demostrarei a
impossibilidade do naturalismo de acomodar tais noções, pelo que teremos um argumento
transcendental para a existência de um ser absoluto e pessoal, que é Deus.
O naturalismo metafisico é a visão de que somente o universo natural existe. De acordo
com o naturalismo, não há nada ‘além’ ou ‘por trás’ do universo espaço-tempo, e tudo
dentro do universo pode ser explicado cientificamente em termos de física e química.
Como Carl Sagan (1980, p.4), um naturalista influente, resumiu elegantemente seu credo:
"O Cosmos é tudo o que é ou sempre foi ou sempre será". Ao passo que por ser absoluto
quero dizer que nada é mais fundamental do que esse este ser, e ele não é limitado por
qualquer coisa e nem depende de nada. Pelo contrário, tudo o mais depende dele. E esse
ser é uma pessoa: ele pensa, planeja, escolhe, fala e ama. E esse ser absoluto e pessoal é
chamado de Deus.
Dada essas definições, passemos à analise do primeiro componente do conhecimento.

1. A Justiﬁcação (ou Garantia)
Epistemólogos contemporâneos discutem entre si se é razoável pensar na justificação em
termos deontológicos, isto é, se temos deveres em relação a normas epistêmicas. Na
justificação deontológica é plausível pensar nas normas epistêmicas como um
subconjunto de normas éticas. Nesta visão, um sujeito S está justificado a crer numa
proposição p se, e somente se, ao crer que p, S não viola quaisquer obrigações
epistêmicas. Portanto, S está justificado se cumpriu seus deveres epistêmicos.
Alvin Plantinga (2000) propõe alguns argumentos para descaracterizar essa noção de
justificação deontológica e introduz o que ele chama de garantia, em que a justificação
ocorre devido ao bom funcionamento das funções cognitivas do agente em um ambiente
apropriado para tais funções. No entanto, mesmo se pensarmos na justificação em termos
de garantia, este terceiro componente que distingue mera crença verdadeira de
conhecimento pertence à uma dimensão normativa. Pois a própria busca dos filósofos em
bloquear os contraexemplos de Gettier inclui um componente normativo que implique
conhecimento.
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Nesse sentido, pode-se afirmar que normatividade na garantia é pensada em termos
teleológicos: a normatividade de propósito e design. É o que Plantinga (2000) chamou de
função apropriada, em que apenas crenças formadas por faculdades cognitivas que
funcionam corretamente possuem garantia. Se alguma faculdade ou sistema cognitivo
tiver uma função apropriada, então segue-se que foi planejado ou projetado para
funcionar de certas maneiras em oposição a outras formas.2 Isso demonstra que garantia
também pertence à dimensão normativa do conhecimento. Uma crença possui garantia
somente se for mantida nos caminhos certos que levam a formação apropriada desta
crença. Ela preocupa-se com as normas da crença em sua produção.
Portanto, “o conceito de justificação epistémica é normativo”, como Célia Teixeira (2012)
notou persuasivamente:
Os conceitos normativos opõem-se aos descritivos no sentido em que
em vez de descreverem como as coisas são, dizem-nos como estas
deveriam ser. Neste sentido, pode-se entender o conceito de justificação
epistémica em paralelo com os de bem e mal. Podemos dizer que uma
pessoa está epistemicamente justificada a acreditar em algo se não
cometeu quaisquer erros ou “pecados” epistêmicos na formação dessa
crença. (p. 107)

A questão que surge é: qual é a fonte ou origem das normas, deveres e obrigações
epistêmicas?
De acordo com o naturalismo metafísico, todos os fenômenos são, em última instância,
explicáveis em termos científicos. A ciência, porém, é meramente descritiva. A ciência
descreve em vez de prescrever. Ela nos diz como as coisas são; não tem nada para nos
dizer sobre como as coisas deveriam ser. Portanto, o naturalismo não pode acomodar a
noção de maneiras corretas ou erradas de formar ou manter crenças. Consequentemente,
não pode acomodar a noção de justificação epistêmica.
O problema para o naturalismo aqui é que a noção de normas, deveres e obrigações
epistêmica só faz sentido caso Deus exista.
2

Isso não exige a primeiro momento que se acredite que os seres humanos foram literalmente projetados

por Deus. Os filósofos naturalistas adeptos a essa noção de justificação argumentam que a história evolutiva
e a seleção natural adaptou os seres humanos para funcionarem de determinadas maneiras.
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John Frame (2015) argumenta que na questão da fonte da autoridade moral somente duas
respostas são possíveis: ela é pessoal ou impessoal. Pensemos na última alternativa. A
estrutura do universo físico, que é impessoal, não pode criar e impor alguma obrigação.
Pois como dito anteriormente, “ser” não implica “dever”. Em outras palavras, fatos de
como as coisas são não implicam moralidade de como as coisas devem ser.
Platonistas modernos, que são naturalistas, poderiam tentar recorrer a ideias ou objetos
abstratos não espaço-temporais para fundamentar a normatividade epistêmica. No
entanto, ideias ou objetos abstratos não podem criar ou impor deveres epistêmicos,
porque tais noções só fazem sentido em relacionamentos pessoais. Se objetos, como
cadeiras, mesas ou o sol, não criam e nem impõem normas a nós, objetos misteriosos que
existem numa outra realidade não espaço-temporal também não. E mesmo que tais
normas existissem, não temos razão para pensar que a partir da existência de normas
resultaria qualquer dever imposto para os seres humanos. Outros problemas significativos
para o platonismo e que o impossibilitam de fundamentar a normatividade pela
postulação de ideias ou objetos abstratos são que (i) não há base para o contato
significativo do reino abstrato transcendente (o que inclui as normas) com o reino físico
imanente (o que inclui o mundo e nós) e (ii) objetos abstratos são, por definição,
causalmente inertes, portanto, não podem impor obrigações a seres humanos.
Assim, descarto a resposta impessoal e me volto à resposta pessoal. Se nada impessoal
tem autoridade para impor normas éticas, isso é um grande indicador de que obrigações e
deveres surgem de contexto de relacionamentos pessoais. Apenas pessoas podem impor
normas, como, por exemplo, mãe, pai, policial, entre outros. Um dever é algo que é
devido, uma obrigação, e ser obrigado é, literalmente, ser compelido e sujeito. Mas isso
não pode existir isoladamente. Se algo é devido, é devido a alguma pessoa ou pessoas.
Um naturalista pode argumentar aqui que somos obrigados a determinados imperativos
morais porque impomos deveres uns aos outros, como seres humanos. Isso equivale a
dizer que as normas éticas são essencialmente convencionais e dependentes de culturas e
sociedades humanas. No entanto, nossas obrigações para com os nossos pais ou
autoridades da sociedade não são absolutas. O problema central é que transpondo isso ao
conceito de normatividade epistêmica, o que conta como conhecimento, no final das
contas, depende da opinião da comunidade humana. Logo, seria possível que haja uma
sociedade no qual as crenças formadas com base em superstições sejam justificadas
12
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enquanto crenças formadas pelas faculdades de percepção confiáveis não são justificadas.
Claramente isso está errado. A opinião humana e da sociedade estão sujeitos a normas
epistêmicas, e não constitutivas delas.
O que nos resta, como alternativa, é que somente uma pessoa absoluta pode impor normas
absolutas e universais. Assim, se não quisermos cair no relativismo epistêmico, em que as
crenças podem ser arbitrariamente justificadas, precisamos postular uma pessoa absoluta.
Se obrigações surgem de relacionamentos pessoais, então obrigações têm de surgir de
relacionamentos com uma pessoa absoluta. E dada a nossa dependência ontológica dessa
pessoa absoluta, ele tem o direito de impor normas e obrigações a nós, incluindo as
epistêmicas.
Assim, demonstramos que não há espaço no naturalismo para normatividade epistêmica e
que essa normatividade encontra uma explicação razoável em uma visão de mundo teísta.

2. A verdade
Os filósofos geralmente distinguem três tipos de conhecimento: o saber-fazer, por contato
e o proposicional. É o conhecimento proposicional que os filósofos dão maior
importância e, consequentemente, atenção. E é esse tipo de conhecimento que estamos
tratando aqui. Um dos componentes do conhecimento proposicional é a verdade. De
modo que quando eu afirmo saber que p, estou reivindicando a verdade que p. A verdade,
nesse caso, é uma proposição verdadeira. Um dos principais usos que “proposição” têm
na filosofia analítica contemporânea é que eles são referidos como podendo ser
portadores de valor de verdade, ou seja, podem ser verdadeiras ou falsas. Se a verdade é
necessária para o conhecimento, e verdades são proposições verdadeiras, segue-se que
proposições são objetos de conhecimento de modo que conhecimento pressupõe a
existência de proposições. A partir daqui, para este argumento, seguirei as intuições dos
filósofos James N. Anderson e Greg Welty (2011) no artigo intitulado “The Lord of
Non-Contradiction: An Argument for God from Logic”.
Seja lá o que for proposições, elas não podem ser entidades físicas ou materiais, como
sentenças escritas em papel ou configurações neurais nos cérebros. Também não se pode
atribuir propriedades físicas a proposições, como massa ou velocidade. Pois proposições
simplesmente não são esse tipo de coisa. Além disso, ainda que o mundo físico não
13
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existisse, haveria a verdade que “o mundo físico não existe”, e isso demonstra que a
existência de tal coisa como uma proposição verdadeira é independente da existência do
mundo.
Podemos fornecer também um argumento decisivo contra a fisicalidade das proposições.
As entidades físicas são, por natureza, entidades contingentes. Qualquer objeto físico é tal
que a sua inexistência é possível. Mas proposições existem em todos os mundos
possíveis. Para provar isso, forneço um argumento que apela às precondições ontológicas
de atribuição de propriedade. É intuitivo pensar que um objeto somente pode ter
propriedades se esse objeto existir. Se a bola é redonda – se tem a propriedade de
redondeza – então segue-se que a bola existe. Uma bola não-existente não pode ser
redonda ou qualquer outra forma, porque uma bola inexistente não possui propriedades.
Dado esse princípio de atribuição de propriedade, é o suficiente para mostrar que
proposições realmente existem; pois proposições possuem a propriedade de verdade.
Consequentemente, se apenas o que existe podem ter propriedades e proposições possuem
a propriedade de verdade, as proposições existem. Alargando esse argumento não só no
mundo real, mas em todos os mundos possíveis, se apenas o que existe podem ter
propriedades e proposições são portadores da propriedade de verdade em todos os
mundos possíveis, e uma vez que em qualquer mundo possível existem verdades
contingentes e necessárias, podemos concluir que as proposições existem em todos os
mundos possíveis, como portadores dessa propriedade. Portanto, proposições não são
entidades físicas ou configurações delas, visto que existem necessariamente de maneira
independente do mundo físico atual. Pelo que proposições são entidades reais, mas não
entidades físicas.
Agora, ainda seguindo as intuições de Anderson e Welty (2011), argumentarei que
proposições apresentam uma certa característica, nomeadamente, a intencionalidade, que
é melhor entendida como uma marca distintiva das entidades mentais, como os
pensamentos.
Intencionalidade é um termo filosófico caracterizado como sendo sobre alguma coisa: X
exibe intencionalidade e se somente se X é sobre alguma coisa. Proposições, isto é, os
portadores de verdade, exibem intencionalidade. Afirmações como “Rio de Janeiro tem
belas praias” são sobre algo: a cidade do Rio de Janeiro. E todo ato de predicação revela
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intencionalidade: “a é F” é sobre “a”. Eu suma, a característica mais importante da
intencionalidade é a direção: uma entidade intencional é dirigida a alguma outra coisa.
Assim, proposições como portadores de verdade, são intrinsecamente intencionais; eles
são direcionados. E é precisamente porque são intencionais é que podem ser portadores
de verdade. Se as proposições não fossem sobre nada não faria sentido atribuir verdade ou
falsidade a eles. Proposições sempre são sobre alguma coisa; referem-se a algo.
A intencionalidade também é mental, mais especificamente, são pensamentos.
Pensamentos sempre são sobre coisas. Pedras, nuvens, elétrons não são intencionais, não
são sobre nada. É o mental – e os pensamentos – que exibe a intencionalidade de maneira
intrínseca. Se não tivermos nenhuma outra razão para afirmar que proposições não são
entidades mentais, devemos concluir que as proposições são realmente entidades mentais,
são pensamentos. Na terceira seção do artigo, ampliaremos o argumento de que a
intencionalidade é uma marca intrínseca do mental.
Agora eu argumento que proposições que são verdades necessárias existem em
pensamentos divinos. Como vimos, proposições existem necessariamente, isto é, existem
em todos os mundos possíveis. E essas proposições não poderiam ser os nossos
pensamentos. Toda pessoa humana existe contingentemente, juntamente com seus
pensamentos, de modo que ela poderia não existir. Proposições necessárias, por outro
lado, não poderiam deixar de existir. Se proposições são pensamentos necessariamente
existentes, elas só podem ser os pensamentos de uma mente necessariamente existente.
Além do mais, mesmo algumas proposições contingentes não poderiam ser pensamentos
humanos, pois existem independentemente deles. Basta pensar que mesmo que no mundo
real não existissem seres humanos, ainda haveria a proposição verdadeira de que ‘não há
seres humanos’. Isso demonstra que proposições não podem ser dependentes das mentes
humanas, pois mesmo que não houvesse mentes humanas, ainda haveria verdades, como
a verdade de que ‘não há mentes humanas’.
Logo, concluímos que proposições existem necessariamente, e essas proposições só
poderiam existir numa mente necessariamente existente. A única mente necessariamente
existente pertence a uma pessoa absoluta que é necessariamente existente, pois existe
independentemente de tudo o mais. Enquanto o naturalismo é incapaz de acomodar
verdades necessariamente existentes como entidades reais, pois não acomodam a
existência de proposições necessariamente existentes. Assim, verdades necessárias, como
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as verdades matemáticas ou lógicas, não podem ser constitutivas do sistema de crenças do
naturalista metafísico.
Passemos ao último componente do conhecimento.

3. A crença
Dois problemas particulares para o naturalismo podem ser destacados aqui. Primeiro, o
conhecimento requer um sujeito que crê – um conhecedor – e um objeto. E esse crente
deve ter a capacidade para o pensamento consciente. Mais especificamente, ele deve ter
uma consciência do objeto do conhecimento. Segundo, o sujeito que crê deve ter a
capacidade de dirigir seus pensamentos para os objetos. É o que vimos que os filósofos
chamam de intencionalidade. O problema para o naturalismo é que parece não haver lugar
em uma visão de mundo naturalista para a consciência como uma propriedade real de
mentes e nem conseguem lidar com o fenômeno da intencionalidade de maneira
adequada. Os argumentos desenvolvidos nessa seção encontram-se nas obras de J.P.
Moreland (2008 e 2014) intituladas, respectivamente, de “Consciousness and the
Existence of God” e “The Soul: How We Know It’s Real and Why It Matters”.
De maneira geral, a consciência é o que você conhece quando se envolve na introspecção
em primeira pessoa. A questão que surge é: Como a mera matéria pode originar a
consciência? A existência de Deus parece ser a melhor explicação para a existência da
consciência em criaturas como seres humanos, enquanto que o naturalismo é totalmente
incapaz em princípio de fornecer qualquer explicação para a consciência.
O naturalismo começa com a matéria antes da mente. Se você começa com a matéria e
meramente rearranja ela de acordo com as leis físicas por meio de causas e processos
físicos, então você vai terminar com arranjos cada vez mais diferentes de matéria, e não
com coisas diferentes da matéria. Comece com a matéria e reorganize fisicamente e tudo
o que você terá será matéria reorganizada. Não há necessidade para que a mente e a
consciência surjam de tais rearranjos. No entanto, se você começar com Deus, a Mente é
a realidade fundamental (não a matéria) e seu surgimento na história não é um problema
ontológico que é para o naturalista.
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Sabemos que uma das forças motrizes por trás do naturalismo é a teoria da evolução. O
evolucionista proeminente Paul Churchland (1984) fez essa afirmação:
O aspecto relevante da história padrão da evolução está em que a
espécie humana e todas as suas características são o resultado
exclusivamente físico de um processo puramente físico. [...] Se essa é a
descrição correta de nossas origens, então não parece haver necessidade,
nem espaço, para a introdução de substâncias ou propriedades não
físicas em nossa explicação teórica de nós mesmos. Somos criaturas da
matéria. E deveríamos aprender a conviver com esse fato.

Em outras palavras, essa citação afirma o seguinte: uma vez que os seres humanos são
meramente o resultado de um processo exclusivamente físico (os processos da teoria
evolutiva) trabalhando em materiais puramente físicos, então os seres humanos são seres
totalmente físicos. Algo não passa a existir a partir do nada, e se um processo puramente
físico é aplicado a materiais totalmente físico, o resultado será meramente físico, mesmo
que seja um arranjo mais complexo de materiais físicos.
Essa é citação é uma representação plausível das consequências do naturalismo somado a
teoria evolutiva da explicação das nossas origens. No entanto, Churchland ao tentar
argumentar a favor do naturalismo, comete uma petição de princípio. Para ver isso, note
que esse argumento pode ser colocado na forma lógica conhecida como modus ponens
(Se P então Q; P; portanto, Q): Se os seres humanos são meramente o resultado de
processos naturalistas e evolutivos, então o naturalismo é verdadeiro. Os seres humanos
são meramente o resultado de processos naturalistas e evolutivos. Portanto, o naturalista é
verdadeiro.
Porém podemos adotar a forma de modus tollens para o argumento (Se P, então Q; não Q;
portanto, não P): Se os seres humanos são meramente o resultado de processos
naturalistas e evolutivos, então o naturalismo é verdadeiro. Mas o naturalismo não é
verdade. Portanto, não é o caso que seres humanos são meramente o resultado de
processos naturalistas e evolutivos. Em outras palavras, o argumento de Churchland ao
assumir que são meramente o resultado de processos naturalistas e evolutivos, comete
uma petição de princípio ao tentar provar o naturalismo. E se tivermos argumentos bons
contra o naturalismo, então a forma de modus tollens do argumento deve ser adotada, e
não a forma do modus ponens.
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Além do mais, se de fato o naturalismo não consegue explicar a existência da mente,
então temos um argumento a favor da existência de Deus. Se concedemos o que
Churchland reconhece implicitamente, a saber, que não há explicação científica para a
origem da mente, incluindo nenhuma explicação evolutiva, então, se a explicação teísta é
a melhor alternativa, podemos explicar melhor a origem das mentes apelando para uma
Mente Divina como a causa mais adequada da existência da mente. É mais fácil ver como
a mente poderia vir de um universo criado por uma Mente Divina do que como a mente
poderia surgir de partículas não racionais.
Mas quais são os argumentos para pensar que consciência e intencionalidade são
genuinamente mentais e não físicas? Para seguir nessa defesa, precisamos observar um
princípio intuitivo. Este princípio é a lei da identidade de Leibniz que afirma: se x é
idêntico a (é o mesmo que) y, então o que é verdadeiro para x é verdadeiro para y e
vice-versa. Se pudermos encontrar uma coisa verdadeira ou possivelmente verdadeira de
x e não verdadeira ou possivelmente verdadeira de y, eles não são a mesma coisa, mesmo
que uma das duas dependa da outra para o seu funcionamento ou elas se relacionem. Este
é um princípio plausível que devemos aceitar.
Agora veja as quatro de algumas características que Moreland (2014, p. 78) traçou para
distinguir estados mentais de estados físicos:
1. Os estados mentais são internos, privados e imediatos ao sujeito que
os possui;
2. Os estados mentais requerem uma ontologia subjetiva – ou seja, os
estados mentais são necessariamente pertencentes aos sujeitos de
primeira pessoa que os possuem.
3. Estados mentais não possuem características cruciais (por exemplo,
extensão espacial, localização, sendo composto por partes) que
caracterizam estados físicos e, em geral, não podem ser descritos usando
linguagem física (meus pensamentos não têm dimensões físicas,
nenhuma localização física).
4. Muitos estados mentais têm intencionalidade – sobre ou dirigido a um
objeto.
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Dessas características temos o seguinte: Uma vez nós temos uma descrição precisa da
consciência, vemos que as propriedades e eventos mentais não são idênticas às
propriedades e eventos físicos. Como dito anteriormente, nenhum estado físico é sobre
alguma coisa. Uma pedra, por exemplo, não é sobre nada. No entanto, estados mentais
têm intencionalidade. Os estados mentais são internos, privados e conhecidos pela
introspecção direta de primeira pessoa. Mas qualquer forma de conhecer sobre uma
entidade física está disponível para todos, incluindo conhecer o cérebro de alguém.
Estados mentais não são compostos por partes. Em contraste, estados cerebrais associados
a estados mentais simples é composto de milhões de partes: átomos, moléculas, células,
etc.
Uma vez que os estados mentais têm determinadas características e os estados físicos não
tem as mesmas características, podemos concluir, a partir da lei de identidade, que os
estados mentais não são idênticos aos estados físicos.
Um outro argumento pode ser oferecido a favor da imaterialidade da consciência
apelando apenas para a intencionalidade. Deve-se observar que alguns estados mentais
têm intencionalidade, ao passo que nenhum estado físico tem intencionalidade. Portanto,
alguns estados mentais não são físicos. Novamente, Moreland (2014, p.87-88) oferece
algumas características que distingue intencionalidade de estados físicos e suas relações,
vejamos quatro delas:
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1. Quando alguém introspectivamente concentra a atenção nos próprios
estados conscientes, não há dados dos sentidos associados a esses
estados conscientes (por exemplo, um pensamento não é colorido); não
é assim com estados físicos e suas relações.
2. A intencionalidade é completamente irrestrita no que se refere ao tipo
de objeto que pode ter como fim – qualquer coisa pode ter um ato
mental dirigido a ele, mas as relações físicas apenas conseguem uma
variedade restrita de objetos.
3. Para entender um ato mental, é preciso se envolver em um ato
introspectivo de autoconsciência, mas nenhuma introspecção é
necessária para entender uma relação física.
4. Para relações físicas comuns, cada uma das coisas que estão naquelas
relações deve existir para que a relação ocorra (por exemplo, x e y
devem existir antes que uma possa estar ao lado da outra); mas a
intencionalidade pode ser de coisas inexistentes (por exemplo, pode-se
pensar em unicórnios).

Mais uma vez, pela lei da identidade, podemos concluir que estados mentais são distintos
de estados físicos e suas relações.
Até agora vimos uma série de razões para afirmar que a consciência e estados conscientes
são mentais e não físicos. De fato, o cérebro é uma coisa física que possui propriedades
físicas. Mas concluímos que a mente é uma substância mental que tem propriedades
mentais, que também pode ser chamada de alma. A alma e o cérebro podem interagir um
com o outro, mas são objetos diferentes com propriedades diferentes. Mas os argumentos
a favor dessa ideia não se limitam apenas ao que vimos até agora.
Também sabemos que somos uma substância imaterial pela introspecção. Quando
pensamos mais profundamente em nós mesmos, tomamos consciência de um fato muito
básico: somos conscientes de nosso próprio eu como sendo distintos dos nossos corpos, e
como sendo não-composto e espacialmente não-estendido. Não sou divisível; não posso
estar presente em porcentagens. Dessa forma, estamos conscientes de nós mesmos como
coisa simples e conscientes. Ao passo que qualquer corpo físico é essencialmente uma
entidade divisível ou complexa, ou seja, qualquer corpo físico possui extensão espacial ou
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partes separáveis. O corpo e o cérebro são objetos materiais complexos feitos de bilhões
de partes – átomos, moléculas, etc.
Aplicando a lei da identidade, podemos concluir com toda segurança que sei que não sou
idêntico ao meu corpo; antes, eu sou o eu imaterial que tem um corpo e uma vida mental
consciente. Dado que eu não sou idêntico a um corpo físico, então eu sou uma alma.
O naturalismo impede, por definição, a existência de entidades como almas que explicam
a existência de mentes conscientes que possuem intencionalidade. E como o
conhecimento ou, mais especificamente a crença, exige um sujeito consciente do objeto
do conhecimento ou da crença; e esse conhecimento ou crença do sujeito deve-se dirigir
ao objeto do conhecimento ou da crença, exibindo a intencionalidade. No entanto, o
naturalismo enfrenta sérias dificuldades ao tentar explicar a existência de mentes
conscientes e a intencionalidade. Em uma visão de mundo teísta, tais coisas não
apresentam problemas. Deus, a mente fundamental por trás de todas as coisas, criou seres
conscientes e intencionais.

Conclusão
Se todos os meus argumentos forem sólidos, temos uma prova transcendental a
favor da existência de Deus. Diferente das provas tradicionais que se baseiam na relação
lógica de implicação (x implica y), os argumentos transcendentais são baseados na
relação de pressuposição (x pressupõe y) que são validados tanto pela afirmação como
pela negação da existência de Deus. Se Deus é a explicação mais plausível para a
existência do conhecimento de qualquer tipo, tanto a afirmação quanto a negação de sua
existência provam a sua existência, uma vez que seja a afirmação ou a negação da
existência divina pretendem ser conhecimento. Assim, supondo que meus argumentos
estão corretos, a conclusão para a existência de Deus é realmente certa. Podemos resumir
meu argumento da seguinte maneira:
1. O conhecimento depende de Deus.
2. Negações de que Deus existe são reivindicações de conhecimento.
3. Logo, quem nega que Deus existe depende da própria existência de Deus para negá-lo.

21

Deus, Naturalismo e as pré-condições do Conhecimento: um argumento transcendental
para a existência de Deus
Essa conclusão ecoa as principais reivindicações da escola apologética denominada de
pressuposicionalismo. Geralmente é atribuída a autoria de uma ilustração útil ao principal
mentor do pressuposicionalismo, Cornelius Van Til. A ilustração afirma que o incrédulo é
como uma criança pequena sentada no colo de seu pai que dá um tapa no rosto do seu
dele: ele só pode “bater” em Deus se estiver em seu colo. Assim, aqueles que não
acreditam em Deus só podem defender sua não-existência se Deus tiver sustentando a
possibilidade da própria negação que reivindica conhecimento. As reivindicações contra a
existência de Deus não invalidam o teísmo, mas prova-o, porque o ateísmo é possível
somente dado a visão teísta.
Se o conhecimento realmente depende de Deus, então todo tipo de conhecimento
proposicional, até o cientifico, depende de Deus. Assim, nada é mais contra o progresso
do conhecimento do que negar Deus. É claro que há uma alternativa: negar a existência
do conhecimento. Portanto, a escolha é entre Deus e o ceticismo.
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Motivos básicos religiosos na ﬁlosoﬁa de Herman
Dooyeweerd

Anderson Barbosa Paz3

Resumo: A história da filosofia é a história das ideias. Porém, para Herman Dooyeweerd,
a história da filosofia imanentista é a história de antíteses teóricas radicadas em dialéticas
religiosas insolúveis. O objetivo do presente artigo é apresentar o conceito de “motivos
básicos religiosos” no pensamento de Herman Dooyeweerd. Em primeiro lugar, será
apresentado a concepção de religião em Dooyeweerd e, em seguida, serão apresentados o
conceito e o desenvolvimento dos “motivos básicos religiosos” no pensamento ocidental.
As conclusões do texto são que esse conceito contribui em demonstrar que há uma
dimensão tácita e comunitária na reflexão filosófica e que a impossibilidade de síntese
teórica entre polos de “motivos básicos religiosos” imanentistas diz respeito à “dialética
religiosa”.
Palavras-chave: Filosofia. Herman Dooyeweerd. Motivos básicos religiosos. Religião.

Abstract: The history of philosophy is the history of ideas. However, for Herman
Dooyeweerd, the history of immanentist philosophy is the history of theoretical antitheses
rooted in insoluble religious dialectics. The aim of this article is to present the concept of
“basic religious motives” in the thinking of Herman Dooyeweerd. First, the concept of
religion in Dooyeweerd will be presented, and then the concept and development of
“basic religious motifs” in Western thought will be presented. The conclusions of the text
are that this concept helps to demonstrate that there is a tacit and community dimension in
philosophical reflection and that the impossibility of theoretical synthesis between poles
of immanentist “basic religious motives” concerns the “religious dialectic”.
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Introdução
A história da filosofia é a história das ideias. A suposição implícita à narrativa do
desenvolvimento de ideias ao longo do curso cronológico é uma concepção antropológica
centrada na racionalidade. Compreender o surgimento de ideias ao longo do tempo é
entender como um pensador, em determinado contexto histórico, refletiu sobre questões
da realidade que lhe cercava. Essa forma de investigação, contudo, não leva em
consideração as orientações fundamentais e precedentes à reflexão teórica que orientam o
próprio ato de pensar, questionar e argumentar de cada filósofo. Parece haver, antes das
ideias, crenças fundamentais comunitárias que determinam e dirigem a reflexão filosófica
em dado momento histórico.
Herman Dooyeweerd (1894-1977), jusfilósofo holandês, entende que o desenvolvimento
do pensamento ocidental não pode ser compreendido como uma história de ideias
estritamente racionais. Para Dooyeweerd, a unidade central do ser humano não é a razão,
mas sim o ego ou coração. Antes da reflexão teórica, crenças fundamentais são
alicerçadas no coração do filósofo. Essas crenças têm um caráter comunitário e orientam
o ato da reflexão filosófica. A partir desse pressuposto, Dooyeweerd propôs o conceito de
“motivos básicos religiosos” para indicar que existem direções religiosas comunitárias
que espelham crenças fundamentais de determinada civilização e cultura.
Dooyeweerd identificou quatro “motivos básicos religiosos” na história ocidental, quais
sejam, forma e matéria na Grécia antiga; criação, queda e redenção na fé cristã; natureza e
graça na escolástica medieval; e natureza e liberdade no humanismo moderno. O objetivo
do presente artigo é apresentar o conceito de “motivos básicos religiosos” no pensamento
de Herman Dooyeweerd. Em primeiro lugar, será apresentado a concepção de religião em
Dooyeweerd e, em seguida, serão apresentados o conceito e o desenvolvimento dos
“motivos básicos religiosos” no pensamento ocidental. As conclusões do texto são que
esse conceito contribui em demonstrar que há uma dimensão tácita e comunitária na
reflexão filosófica e que a impossibilidade de síntese teórica entre polos de “motivos
básicos religiosos” imanentistas diz respeito à “dialética religiosa”.
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1. O caráter religioso do ego humano
De acordo com Dooyeweerd (2018), a unidade central do homem não é um “eu” lógico.
No pensamento de Immanuel Kant, o ponto de síntese teórica dos fenômenos é a
dimensão lógica do pensamento. Em Kant, o “eu penso” ou “ego transcendental” é o
centro lógico do qual todo ato de pensar deve começar. O “sujeito lógico transcendental”
ou “ego kantiano” é uma unidade lógica subjetiva de caráter formal que, separada da
realidade empírica, é capaz de conhecer a própria realidade empírica como um contrapolo
objetivo. Isto é, o “eu” lógico é um polo subjetivo capaz de conhecer os fenômenos
sensorialmente percebidos no tempo e espaço e sintetizá-los para alcançar o
“entendimento”. Assim, em Kant, o sujeito é um polo “lógico-teórico ao qual toda
realidade empírica poderia ser oposta como seu contrapolo objetivo, seu objeto de
conhecimento e experiência” (DOOYEWEERD, 2018, p. 66).
Segundo Dooyeweerd (2018), Kant não apresentou o verdadeiro ponto de partida da
síntese teórica, pois seu sujeito lógico-transcendental é uma identificação do “eu” central
com suas funções lógicas subjetivas. Por isso, Kant manteve o postulado da autonomia do
pensamento teórico4 na medida em que não investigou o próprio caráter transcendental do
ego humano. Dooyeweerd entende que é preciso investigar a natureza interna do “eu”
humano para se chegar ao conhecimento adequado do próprio ser humano ou do homem
em “si mesmo”. Para Dooyeweerd, a unidade central do ser humano não é um “eu”
lógico, um ponto subjetivo e autônomo separado da experiência empírica e de caráter
estritamente formal. O que seria, então, o ponto central do ego humano?
Dooyeweerd entende que a unidade central do ego humano é o “coração”5. Seguindo a
tradição do pensamento cristão em Agostinho de Hipona, João Calvino, Blaise Pascal,
Dooyeweerd considera que o coração é o centro da existência, a saber, “a unidade
religiosa radical de todas as funções de uma pessoa na realidade temporal, sem exceção”
4

Dooyeweerd (2012, p. 39) entende que o postulado da autonomia do pensamento kantiano se transformou

em um “dogma” ou “posição dogmática” da neutralidade da reflexão teórica.
5

Dooyeweerd (1984, p. V) afirma que “o grande ponto de mudança em meu pensamento foi marcado pela

descoberta da raiz religiosa do próprio pensamento (...) Eu pude compreender o significado central do
‘coração’, repetidamente proclamado na Escritura Sagrada como a raiz religiosa da existência humana”.
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(DOOYEWEERD, 2015, p. 46). O coração é a sede da racionalidade, das emoções, da
vontade e das crenças fundamentais do ser humano. O centro do ser humano, portanto,
não é a razão, mas sim o coração que dispõe de crenças fundamentais e tem um impulso
inato de buscar sua Origem (Arché)6.
Para Dooyeweerd (2018), o coração humano tem um caráter religioso, pois aponta para
além do ego humano, isto é, o coração é o ponto de concentração de toda existência
temporal7 que aponta para a Origem divina. Nesse sentido, “religião” em Dooyeweerd se
refere à “profunda dimensão radical, central e integral da criação, que toca o coração ou o
ego do ser humano, dando direção a todas as questões da vida procedentes desta
dimensão nuclear [coração]” (STRAUSS, 2021, p. 11). A filosofia só pode adquirir um
conhecimento adequado de quem é o homem quando reflete sobre a relação religiosa
entre o ego e sua Origem. A busca pela Origem no pensamento teórico é a procura pelo
“ponto arquimediano”8 a partir do qual toda reflexão filosófica pode se mover. Essa busca
pode ser feita dentro do pensamento filosófico ou da realidade temporal (imanente) ou
fora de seus limites (transcendente).
Dooyeweerd (2018) explica que quando a compreensão do ego humano é buscada dentro
do espaço-tempo (ponto arquimediano imanente), um dos aspectos ou dimensões da vida
é absolutizado e o ego humano é reduzido a uma dimensão da existência. Isto é, quando o
conhecimento do ego humano é cerrado na dimensão temporal (“imanentismo”), a
Origem é substituída por algum aspecto da existência e o homem é reduzido a um ego
psicológico (homo psychologicus), um ego lógico (homo logicus), um ego histórico
(homo historicus), um ego moral (homo ethicus), um ego econômico (homo economicus).
De acordo com Dooyeweerd (2018), apenas na relação religiosa entre o ego humano e a
Origem transcendente (Deus) que a diversidade dos modos de significado da realidade
6

Arché deve ser entendido como “a origem tanto do ser humano quanto da realidade” (REICHOW, 2019, p.

102).
7

Em outras palavras, Dooyeweerd (2012, p. 44) afirma que “o ego não é nada mais do que a raiz religiosa,

o ponto de concentração religioso, de toda existência temporal”.
8

Dooyeweerd faz referência a Arquimedes que, aproximadamente em 250 a.C., construiu alavancas para

mover objetos e dizia ser capaz de mover a própria terra se tivesse um ponto de apoio fixo. Para
Dooyeweerd, “o pensamento filosófico também necessita de um ponto fixo, um ponto arquimediano de
referência do qual parta e sobre o qual fundamente seu suporte último” (KALSBEEK, 2015, p. 50).
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temporal9 não é absolutizada e o ego humano não é reduzido. O “eu” tem um impulso
religioso inato que aponta para a Origem que lhe dá sentido ou significado positivo. Deus
é o “significante” (Aquele que atribui significado) da realidade temporal e do próprio
homem. Contudo, quando o impulso religioso de um pensador o leva à busca pelo
“significado” no próprio pensamento teórico, o “significante” não pode ser encontrado e a
compreensão da realidade temporal e do próprio homem resulta em “antinomias teóricas”
insolúveis ou na absolutização idólatra daquilo que é relativo.
Nesse ponto, surge a questão de como identificar o conteúdo da reflexão teórica que leva
à compreensão adequada da Origem transcendente ou na absolutização daquilo que é
imanente. Dooyeweerd (2018) sugere o conceito de “motivo básico religioso” como
sendo a força motriz que dirige o pensamento e a ação, atribuindo conteúdo e direção ao
impulso religioso que procura a Origem. Portanto, para Dooyeweerd, o ser humano é um
ser eminentemente religioso na medida em que busca uma Origem para além de si que lhe
dê significado e oriente sua ação e compreensão da realidade. Quando esse significado é
buscado na experiência temporal, uma das dimensões da existência é absolutizada e o ego
humano é reduzido. Entretanto, se o significado é buscado em Deus, a compreensão da
estrutura temporal não resulta em antinomias. O “motivo básico religioso” será, portanto,
o poder espiritual que orientará o ego humano em direção à Origem ou em direção
apóstata.

2. Motivos básicos religiosos (MBR)
Dooyeweerd entende que o ponto de partida da investigação filosófica deve ser os
“motivos básicos religiosos” (MBR) que podem ser definidos “como direções religiosas
coletivas que refletem as crenças fundamentais de uma civilização e cultura”

9

Dooyeweerd (2018) propõe uma análise da experiência humana através de “esferas modais” ou modos de

experiência pelos quais o ser humano conhece a realidade. Os aspectos modais e seus respectivos núcleos
de significado, em ordem de sucessão do mais simples ao mais complexo, são: o numérico (quantidade
numérica), o espacial (extensão contínua), o cinemático (movimento), o físico-químico (energia e matéria),
o biótico (vida orgânica), o sensitivo (sentimento e sensação), o lógico (distinção analítica), o histórico
(poder formativo cultural), o linguístico (significado simbólico), o social (intercurso social), o econômico
(administração de recursos findáveis), o estético (harmonia), o jurídico (retribuição), o moral (amor ou
solidariedade), e o aspecto confessional ou pístico (crença).
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(REICHOW, 2019, p. 99). Nesse sentido, os MBR são direções coletivas que refletem
crenças de um povo ou cultura. Os MBR comunicam “ao ego seu caráter dinâmico
positivo também em sua relação central interpessoal com os outros egos e com seu mundo
temporal” (DOOYEWEERD, 2018, p. 76). Ademais, os MBR têm caráter comunitário e
dá expressão a um espírito comum de uma época unindo aqueles que por ele são
governados. Além disso, os MBR governam a reflexão ou visão teórica da realidade de
um pensador mesmo quando ele não está consciente de sua natureza. E possibilitam um
entendimento compartilhado sobre aquilo que é o fundamento último mesmo quando há
tendências filosóficas que se contrapõem mutuamente. Assim, “todo pensamento
filosófico (...) é dirigido consciente ou inconscientemente por motivos religiosos básicos
que estão inescapavelmente ligados ao seu ponto arquimediano” (KALSBEEK, 2015, p.
56).
Para identificar a influência dos MBR que operam em determinadas épocas e
comunidades, Dooyeweerd apresenta duas condições:
Primeiramente, ela deve dar origem a uma crença comum dentro do
aspecto da fé de nossa experiência; em segundo lugar, ela deve
conquistar um poder cultural dentro do aspecto histórico da sociedade
humana, tornando-se um fator formativo na cultura. O poder de fé, que
tal influência desenvolve em sua manifestação temporal, faz deste
motivo básico um princípio de condução de nosso pensamento. O poder
sociocultural, que ele adquire no processo da história, garante a base
temporal de suas influências sociais. (DOOYEWEERD, 2018, p. 77).

Ou seja, Dooyeweerd sugere que os MBR manifestam determinadas crenças
fundamentais que expressam “uma crença comum”. É um entendimento comunitário que
governa os indivíduos mesmo quando estes não estão cientes. Além disso, o MBR se
expressa nas manifestações históricas determinando o modo de viver da sociedade e sua
visão de mundo (cosmovisão). Nesse sentido, o MBR “é uma força que atua como uma
mola mestra espiritual da sociedade humana. É uma força orientadora absolutamente
central porque, a partir do centro religioso da vida, governa as expressões temporais e
aponta para a verdadeira ou suposta origem de toda a existência” (DOOYEWEERD,
2015, p. 22).
A partir disso, Dooyeweerd (2018, p. 78) entende que “o desenvolvimento da filosofia
ocidental tem sido governado por quatro motivos básicos religiosos principais, que
adquiriram um poder sociocultural na história da civilização ocidental”. São eles:
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1. O motivo básico “forma-matéria” da antiguidade grega, aliado ao
motivo romano de poder.
2. O motivo básico da religião cristã: criação, queda e redenção por
meio de Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo.
3. O motivo básico católico-romano da “natureza e graça”, que procura
combinar os dois anteriores.
4. O motivo básico moderno e humanista de “natureza e liberdade”, por
meio do qual se procura conduzir todos os motivos anteriores a uma
síntese religiosa concentrada no valor da personalidade humana.
(DOOYEWEERD, 2015, p. 29).

Para Dooyeweerd, com exceção do MBR criação-queda-redenção, os demais motivos
básicos apresentam “caráter dialético”, isto é, “estão intrinsicamente divididos por uma
antítese religiosa irrevogável, causada pelo fato de que são compostos por duas forças
motrizes centrais que estão em oposição polar uma à outra” (DOOYEWEERD, 2018, p.
79). Dessa forma, os MBR matéria e forma, natureza e graça e natureza e liberdade são
levados alternadamente de um polo a outro em seu ponto de partida religioso. A
implicação dessa antítese religiosa é o bloqueio da compreensão da unidade radical do
ego humano em sua relação com os vários modos de significado da experiência temporal.
Isto é, a antítese religiosa leva à impossibilidade de síntese teórica dos modos de
significado porque a Origem significante é buscada dentro do espaço-tempo.
Nesse sentido, Dooyeweerd (2015) explica que toda concepção filosófica depende de um
ponto de partida religioso absoluto que lhe dê alicerce e estabilidade.10 Contudo, em
filosofias imanentistas, o ponto de partida apresenta uma antítese entre forças religiosas
opostas e não há lugar para um terceiro ponto de partida que resolva essa oposição por
meio de uma síntese mais elevada. Os motivos básicos dialéticos que buscam o
significante na

realidade

temporal

levam a antíteses religiosas absolutas e,

consequentemente, impossibilitam a síntese teórica.
Por isso, Dooyeweerd (2018) entende que o pensador que opera dentro de um MBR
dialético atribui primazia a um dos polos e subordina o polo oposto àquele que deu

10

Para Dooyeweerd (2015, p. 21), “os que pensam que podem encontrar um ponto de partida absoluto no

pensamento teórico chegam a essa conclusão por meio de um impulso essencialmente religioso, mas, por
causa da falta de um verdadeiro conhecimento de si próprios, permanecem sem consciência da sua própria
motivação religiosa”.
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primazia primeiramente11. A partir disso, segue-se um “processo dialético no pensamento
filosófico que tem seu ponto de partida central no próprio motivo básico dialético. Esta é
a razão porque um e o mesmo motivo básico dualista pode fazer surgir tendências
filosóficas polarmente opostas, que à primeira vista parecem não ter nada em comum”
(DOOYEWEERD, 2018, p. 81). Portanto, a dialética religiosa não pode ser resolvida por
uma síntese teórica. Apenas o MBR criação-queda-redenção não apresenta uma antítese
religiosa porque o ponto arquimediano (significante da realidade e do próprio homem)
transcende a experiência temporal e se encontra na Origem divina.

2.1 O MBR forma-matéria
Segundo Dooyeweerd, o MBR forma-matéria da filosofia grega surgiu do encontro entre
a antiga religião pré-homérica e a religião cultural dos deuses olímpicos12. A religião
pré-homérica deificou o fluxo perene da vida orgânica proveniente da “mãe terra” e não
permitiu que suas deidades tivessem qualquer forma individualizada (eram seres fluidos e
invisíveis). E “desse fluxo perene de vida orgânica sem forma que se originam,
periodicamente, as gerações de seres perecíveis, cuja existência, limitada pela forma
corporal, está sujeita ao terrível destino da morte” (DOOYEWEERD, 2018, p. 82). A
forma corporal foi concebida como uma forma limitadora e injusta porque precisava
sustentar-se à custa da vida de outros seres. Essa injustiça seria devidamente vingada pela
morte. Portanto, “o motivo central dessa religião (...) é a corrente informe de vida fluindo
através do processo de nascimento e declínio de tudo aquilo que existe em forma
corporal” (DOOYEWEERD, 2018, p. 82).
Dooyeweerd (2018) entende que a religião pré-homérica representou a deificação do
aspecto biótico da realidade temporal, criando um polo religioso absoluto: a matéria. Com
11

Dooyeweerd (2015, p. 26) comenta que “por um lado, o motivo básico rompe-se em pedaços; seus dois

motivos antitéticos, cada um deles exigindo ser absoluto, anulam-se mutuamente. Por outro lado, porém,
cada motivo determina também o significado religioso do outro, visto que cada um deles está
necessariamente relacionado com o outro”.
12

Dooyeweerd (2015, p. 29) entende que “embora tenha sido o famoso filósofo grego Aristóteles o primeiro

a cunhar a expressão ‘forma-matéria’, esse motivo controlou o pensamento e a civilização gregos desde o
surgimento das cidades-Estados gregas”.

31

Motivos básicos religiosos na filosofia de Herman Dooyeweerd
o surgimento, entretanto, da religiosidade dos deuses olímpicos, nasceu a “religião da
forma, da medida e da harmonia”. Os deuses olímpicos assumiram forma pessoal, imortal
e de esplêndida beleza como a forma metafísica do ser, ainda que não tivessem poder
sobre a morte. A religião dos deuses olímpicos deificava o aspecto cultural da sociedade
grega, criando um polo religioso absoluto: a forma. Enquanto o polo da matéria encontrou
expressão no culto a Dionísio, deus dos ciclos vitais e do vinho, a forma se expressou por
meio do culto a Apolo, o legislador.
Dooyeweerd (2015, p. 32) explica que “a nova religião cultural do Olimpo e os ensinos
poéticos relativos à origem dos deuses” tentaram acomodar a antiga religião à nova
religião da forma, da medida e da harmonia. Contudo, essas tentativas falharam por três
motivos: “a mais nova religião cultural negligenciou as mais profundas questões da vida e
da morte”; “a religião cultural olímpica (...) entrou em conflito com os padrões morais
dos gregos”; e “toda esplêndida pompa dos deuses encontrava-se bastante distante das
pessoas comuns” (DOOYEWEERD, 2015, pp. 32-3). Nesse contexto, enquanto na vida
privada, os gregos se ativeram aos deuses terrenos da vida e da morte, na esfera pública, a
religião olímpica foi aceita como a religião da cidade-Estado.
Para Dooyeweerd (2018), a autonomia reivindicada pela filosofia no século V a.C., em
contraste com as crenças populares, representou apenas um abandono das formas
mitológicas, mas não do MBR matéria-forma. Nesse sentido, o MBR matéria-forma se
manteve como ponto de partida religioso de todos os pensadores gregos, garantindo uma
comunidade de pensamento coesa mesmo em meio a tendências filosóficas conflitantes.
Nesse sentido, “a forma e a matéria estavam inseparavelmente ligadas. Cada uma
pressupunha a outra e determinava-lhe o sentido religioso. A tensão dialética entre elas
empurrava o pensamento grego para extremos polares e o forçava a mover-se em duas
direções radicalmente conflitantes” (DOOYEWEERD, 2015, p. 35).
Segundo Dooyeweerd (2012, p. 56), enquanto os sofistas deram primazia ao polo da
matéria (princípio da imperfeição), Sócrates atribuiu primazia ao “princípio racional da
forma” (princípio da racionalidade ou da ordem). No idealismo de Platão, a tentativa de
síntese entre forma e matéria resultou em um dualismo entre natureza eterna (mundo
inteligível) e fluxo constante (mundo sensível). A forma foi relacionada à racionalidade,
ao ser, às ideias, à alma e aos universais, e a matéria, à imperfeição, ao mundo visível, à
doxa, ao corpo e aos particulares.
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Na metafísica de Aristóteles, apesar de este ter buscado superar o dualismo platônico
concebendo que forma e matéria compunham os objetos sensíveis, sua doutrina dos
“graus de perfeição do ser”13 resulta em dualismo: “a divindade como forma pura e como
o nous que pensa sobre si absolutamente, por um lado, e a matéria pura (proote hule)
como o princípio do devir e da incompletude, que ainda é desprovida de toda forma, por
outro lado” (DOOYEWEERD, 2012, p. 58). Portanto, a antítese religiosa em Aristóteles
permaneceu porque:
O conceito analógico de ser, que buscava dialeticamente unir os
princípios da matéria e da forma, carecia de um ponto de partida central
para essa síntese, e, portanto, quando sob uma autorreflexão crítica, teve
que se dissolver novamente na antítese absoluta do motivo básico
religioso. (DOOYEWEERD, 2013, p. 29).

Dooyeweerd explica que a cultura grega se tornou mundial por meio das conquistas de
Alexandre, o Grande. Por meio do avanço do imperium, motivos básicos religiosos
orientais foram misturados ao MBR matéria-forma grego. O culto a Alexandre se tornou
o fundamento da religião do Império e passou a ser combinado com o MBR grego. Com a
ascensão do Império Romano, o MBR grego influenciou a cultura romana e acomodou o
“motivo do poder” romano por meio da deificação dos imperadores e do imperium:
enquanto na esfera pública, os deuses do Estado eram idolatrados, na esfera privada, os
antigos deuses do lar que representavam a continuidade da vida eram adorados. Por meio
de Roma, o MBR grego continuou a exercer importante influência no desenvolvimento
do pensamento ocidental.

2.2 O MBR criação, queda e redenção
De acordo com Dooyeweerd, o segundo MBR a surgir no pensamento ocidental foi “o
tema bíblico central e radical da criação, queda no pecado e redenção por Jesus Cristo
como a Palavra de Deus encarnada, na comunhão do Espírito Santo” (DOOYEWEERD,

13

Dooyeweerd (2012, p. 58) se refere à concepção aristotélica que ordena as formas mais baixas às mais

elevadas conforme seu grau de perfeição: “as mais baixas são as formas das coisas orgânicas, as seguintes
são as formas das plantas e dos animais, e o grau mais alto é a ‘alma racional’ enquanto ‘forma substancial’
de um ser humano”.
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2018, p. 84). Esse MBR não diz respeito às várias tradições teológicas cristãs, mas sim à
crença fundamental na “Palavra-revelação divina” que afeta diretamente o coração
humano. O significado radical dessa Palavra-revelação só pode ser dado no coração do
ser humano por meio da ação do Espírito de Deus dentro do seio da comunhão
eclesiástica.
Dooyeweerd (2015) explica que no polo da criação, Deus se revelou como a origem
absoluta de todas as coisas e nenhum poder pode opor-se à sua vontade. A revelação que
o homem fora criado à imagem e semelhança de Deus implicava que havia uma unidade
religiosa no homem em que todo o significado do mundo temporal estava integralmente
atado e concentrado. Deus firmou no coração humano um impulso religioso para a
Origem e também inseriu cada pessoa na comunidade religiosa da humanidade. Portanto,
a humanidade é uma comunidade espiritual “governada e mantida por um espírito
religioso que funciona como força central” (DOOYEWEERD, 2015, p. 44). Contudo,
devido à desobediência de Adão, representante de toda a humanidade, o pecado entrou no
mundo apartando o homem de Deus e amaldiçoando toda a terra. Dessa feita, “o espírito
da apostasia passou a governar a comunidade da humanidade e, com ela, toda a realidade
temporal” (DOOYEWEERD, 2015, p. 45).
De acordo com Dooyeweerd (2015), devido à queda no pecado14, MBR apóstatas
passaram a direcionar o coração do homem para longe de sua Origem. Na busca de
significado, o impulso religioso da humanidade levou a absolutizações de elementos da
existência meramente relativos. Contudo, com a obra redentora de Cristo e operação do
Espírito Santo, o homem pode ser reorientado em seu coração para a Origem, o absoluto.
Essa reorientação ocorre na unidade religiosa radical, absoluta e central que é o coração
humano. E esse coração reorientado passa a derivar o conteúdo de sua reflexão do MBR
criação-queda-redenção que “revela o sentido positivo real do ego humano, como o ponto
de concentração religioso de nossa existência integral, como o assento central da imago
Dei na direção positiva do impulso religioso do ego para a sua Origem absoluta”
(DOOYEWEERD, 2018, p. 85).

14

Para Dooyeweerd, a queda do homem no pecado resultou em uma “direção apóstata do impulso religioso

humano natural. A desobediência do ser humano teria causado sua alienação em relação ao criador, a si
mesmo e a toda a criação” (REICHOW, 2019, p. 106).
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Portanto, o conteúdo do MBR criação-queda-redenção pode ser resumido da seguinte
forma:
O motivo básico bíblico da religião cristã (...) revela-nos que a alma ou
espírito do homem é a unidade radical absoluta e central ou o coração
de toda sua existência, porque o homem foi criado à imagem de Deus;
mais ainda, revela que a humanidade separou-se de Deus na raiz
espiritual da sua própria existência; e, finalmente, revela que, no
coração, o ponto focal da existência de uma pessoa, sua vida está
redirecionada para Deus por meio da obra redentora de Jesus Cristo.
(DOOYEWEERD, 2015, p. 50).

Assim, diferente dos MBR dialéticos que desviam o impulso religioso para o horizonte
temporal, o MBR criação-queda-redenção não permite antíteses por meio de
absolutizações das coisas imanentes. O conteúdo revelado no MBR bíblico demonstra que
só Deus é absoluto e que o homem pode ter reorientada a “bússola” de seu impulso
religioso por meio da redenção em Cristo confirmada no coração pelo Espírito Santo.
Deus, o ponto arquimediano transcendente e absoluto, é o significante da realidade
temporal e da existência do homem, de modo que nenhum elemento de sua criação pode
ser absolutizado. Assim, por meio do MBR bíblico, não há “dialéticas religiosas” ou
“antíteses teóricas” de elementos temporais relativos.

2.3 O MBR natureza-graça
Para Dooyeweerd (2018), a distinção entre teologia e filosofia na escolástica medieval
deu origem ao MBR natureza e graça. Nesse contexto, a escolástica buscou acomodar o
MBR grego com o MBR bíblico no sentido de sugerir que enquanto o primeiro operaria
sobre a filosofia, o segundo, sobre a teologia. A tentativa de síntese escolástica entre o
pensamento grego e a religião cristã propôs que “essa síntese pudesse ser bem-sucedida
se a filosofia, com sua base grega, fosse tornada subserviente à teologia cristã”
(DOOYEWEERD, 2015, p. 134). A implicação foi a distinção entre as esferas natural e
sobrenatural no pensamento e na ação, sendo a primeira concebida como uma
subestrutura relativamente autônoma da segunda. Nesse sentido,
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Dentro da esfera natural, uma autonomia relativa foi atribuída à razão
humana, que supostamente seria capaz de descobrir as verdades naturais
por sua própria luz. Dentro da esfera sobrenatural da graça, pelo
contrário, o pensamento humano era considerado dependente da
autorrevelação divina. A filosofia era considerada pertencente à esfera
natural enquanto a teologia dogmática, por outro lado, à esfera
sobrenatural. (DOOYEWEERD, 2018, p. 87).

De acordo com Dooyeweerd (2015), a concepção de natureza da escolástica medieval
derivava da filosofia grega. Nesse sentido, “os escolásticos argumentavam que tudo o que
estava sujeito ao nascimento e à morte, incluindo os seres humanos, era constituído de
matéria e forma” (DOOYEWEERD, 2015, p. 136). Ademais, os escolásticos conceberam
que depois da queda do homem no pecado, sua natureza humana não fora corrompida,
mas apenas enfraquecida possuindo uma autonomia orientada pela luz natural da razão. A
graça só aperfeiçoava uma natureza danificada, mas não corrompida. Para Dooyeweerd,
essa concepção retirou do MBR bíblico seu caráter integral e radical na medida em que
introduziu “uma cisão interna no motivo da criação ao estabelecer uma distinção entre o
natural e o sobrenatural e ao restringir o alcance da queda e da redenção ao sobrenatural”
(DOOYEWEERD, 2015, p. 137).
Dessa forma, entende Dooyeweerd, o MBR natureza e graça continha uma “dialética
religiosa” entre os polos natural e sobrenatural, pois
A atitude naturalista conclamava as verdades eclesiásticas da graça a
comparecerem perante o tribunal da razão natural, e um misticismo
sobrenatural procurava fugir da “natureza” na experiência mística da
“graça”. Em última análise, essa dialética levou a uma proclamação
consistente do abismo intransponível entre a natureza e a graça; a
natureza se tornava independente, perdendo todo ponto de contato com
a graça. (DOOYEWEERD, 2015, p. 137).

Dooyeweerd considera que essa relação entre natureza e graça é formada no
escolasticismo de Tomás de Aquino. Para este, a natureza era matéria e precisava da graça
para alcançar uma perfeição mais elevada. Em Aquino, a matéria das coisas concretas
fora criada – conforme o princípio da imperfeição – simultaneamente com sua forma
(princípio da perfeição). Ademais, Aquino não se referia à matéria como divina. Então
Dooyeweerd questiona: “como é possível que um princípio de imperfeição tenha tido sua
origem em Deus?” (DOOYEWEERD, 2015, p. 137). Dooyeweerd conclui que “sem
querer, Tomás de Aquino permitiu que o motivo grego da forma-matéria sobrepujasse o
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motivo da criação da religião cristã” na medida em que “dividiu a ordem da criação em
um âmbito natural e outro sobrenatural. E sua concepção da ‘ordem natural’ vinha de
Aristóteles” (DOOYEWEERD, 2015, p. 139).
Dessa maneira, Dooyeweerd entende que a filosofia foi deixada à predominância do
MBR grego e mascarada pela aceitação da autonomia da razão humana natural. No
contexto medieval, isso representou a acomodação da razão natural às verdades da Igreja.
As concepções grega e humanista foram acomodadas à doutrina da Igreja Romana na
tentativa de Tomás de Aquino de sintetizar os polos natureza e graça, com primazia para
este último. Contudo, “o caráter dialético do motivo natureza-graça manifestou-se
claramente no movimento nominalista medieval tardio. A síntese tomista de natureza e
graça foi, assim, substituída por uma aguda antítese. Qualquer ponto de conexão entre as
esferas natural e sobrenatural foi negado” (DOOYEWEERD, 2018, p. 88).
A tentativa de síntese entre natureza e graça começou a se desintegrar no escolasticismo
tardio, século XIV, de Guilherme de Ockham que negou “que existisse qualquer ponto de
contato entre o âmbito da natureza e o âmbito da graça” (DOOYEWEERD, 2015, p. 159).
Segundo Dooyeweerd, Ockham percebeu que a concepção tomista de formas eternas na
mente de Deus que dava forma à matéria não poderia ser conciliada com um Criador
soberano. Para romper com a deificação grega da razão, Ockham “interpretou a vontade
do criador divino como arbitrariedade despótica ou potestas absoluta (poder livre e
absoluto)” (DOOYEWEERD, 2015, p. 159). O Decálogo, entendia Ockham, era resultado
de um voluntarismo divino arbitrário, de modo que o cristão deveria obedecê-lo. Assim,
“no âmbito da natureza, o cristão devia obedecer cegamente; no âmbito das verdades
sobrenaturais

da graça, devia, sem questionar, aceitar o dogma da igreja”

(DOOYEWEERD, 2015, p. 160).
O pensamento de Ockham representou o início do pensamento moderno, pois deu plena
autonomia à natureza por meio da rejeição da subordinação do natural ao sobrenatural e
do Estado à Igreja. Nesse sentido, Dooyeweerd afirma:
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Baseada num Deus arbitrário e imprevisível, que não estava preso a
nada, a lei só poderia valer para o âmbito pecaminoso da natureza. Para
Ockham, o homem nunca tem certeza de que a vontade de Deus não
mudaria sob circunstâncias diferentes. Negando radicalmente que
existisse qualquer ponto de contato entre a natureza e a graça, rechaçou
a concepção oficial católico-romana da sociedade humana, junto com a
subordinação, pretendida por ela, do natural ao sobrenatural e do Estado
à igreja. (DOOYEWEERD, 2015, p. 160).

Para Dooyeweerd, o pensamento de Ockham representou a abertura fundamental para a
concepção moderna de vida centrada no ideal da personalidade humana. Enquanto no
escolasticismo de Tomás de Aquino a natureza ganhou uma relativa autonomia da graça,
no escolasticismo de Guilherme de Ockham a natureza se tornou completamente
autônoma do sobrenatural. A tentativa de síntese de Aquino se tornou uma antítese
insuperável em Ockham. Essa mudança foi um importante passo para o posterior
“humanismo moderno” que adotou como motivo básico a dialética religiosa entre
natureza e liberdade.

2.4 O MBR natureza-liberdade
Dooyeweerd (2018) explica que o quarto MBR do pensamento ocidental foi o do
humanismo moderno que surgiu na Renascença italiana durante o século XV e assumiu a
cisão entre os polos natureza e graça do escolasticismo tardio. Na Renascença buscou-se
um renascimento do homem enquanto personalidade criativa e absoluta em si e para si. O
renascimento do homem passou a significar regeneração ou transformação do homem
conforme sua própria vontade autônoma. O polo da graça foi substituído pela liberdade e
a natureza passou a ser objeto de investigação para que o homem satisfizesse seu próprio
impulso criador. Nesse contexto, “o homem moderno autônomo recriava tanto a sua
divina Origem como seu mundo à sua própria imagem” (DOOYEWEERD, 2018, p. 90).
Assim, a Renascença representou o surgimento de uma “religião humanista da
personalidade humana em sua liberdade (de qualquer fé que exigisse fidelidade) e em sua
autonomia (ou seja, a pretensão de que a personalidade humana é uma lei para si mesma)”
(DOOYEWEERD, 2015, p. 171).
Para Dooyeweerd, desde o início do humanismo renascentista houve uma tendência de o
motivo liberdade assumir proeminência sobre a natureza. Isto é, “a humanidade moderna
passou a considerar a ‘natureza’ como uma extensa arena para as explorações de uma
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personalidade livre, como um campo de infinitas possibilidades em que a soberania da
personalidade humana deve ser revelada por um domínio total dos fenômenos da
natureza” (DOOYEWEERD, 2015, p. 172). O polo da liberdade assumiu o lugar do polo
da criação do MBR bíblico para dar espaço ao poder criativo do pensamento científico
que buscava sua certeza dentro si mesmo. Contudo, foi o novo ideal de ciência que se
tornou o fundamento da liberdade humana.
Dooyeweerd identifica o desenvolvimento de um “caráter dialético” no seio do MBR
humanista que “consiste de dois motivos religiosos que estão em conflito interno entre si
e que, alternadamente, levam a postura e a visão de mundo do humanismo de um polo
para o outro” (DOOYEWEERD, 2015, p. 174). Partindo do ideal de ciência, o francês
René Descartes atribuiu ao método científico o âmbito da natureza (mundo material), ao
passo que reservou à “alma humana” a autonomia da vontade. O mundo material ou da
natureza seria o lugar para o controle mecânico e geométrico e a alma humana seria o
espaço para a liberdade autônoma. Assim, “Descartes dividiu a existência humana em
duas partes rigorosamente separadas: o corpo material e a alma pensante”
(DOOYEWEERD, 2015, p. 176).
Para Dooyeweerd (2015), aprofundando ainda mais a proeminência da natureza conforme
o ideal de ciência, Thomas Hobbes entendeu que a própria alma racional fazia parte do
mecanismo do mundo material. Hobbes postulou que o método científico deveria
reconstruir sistematicamente o mundo, pois não havia limite entre corpo e alma. Tudo era
movimento das coisas materiais. Em Hobbes, o fundamento da liberdade autônoma foi
eliminado. Assim, “o ídolo mecanicista da natureza, invocado pelo próprio motivo
humanista da liberdade, veio a se tornar o Leviatã (o monstro lendário mencionado no
livro de Jó), que ameaçava devorar o ídolo da personalidade humana livre e autônoma”
(DOOYEWEERD, 2018, p. 113).
Dooyeweerd (2015, p. 182) explica que John Locke e David Hume foram os responsáveis
por um “ataque epistemológico ao ideal de ciência”. Locke e Hume argumentaram que o
ideal

de

ciência

determinista

não

oferecia

o

conhecimento

da

realidade

independentemente da consciência humana, de modo que a ciência não poderia negar a
liberdade do pensamento e da vontade. Pensadores modernos, então, passaram a dar
prioridade ao polo da liberdade em detrimento do polo da natureza. O ideal de
personalidade humana foi enfaticamente defendido por Jean-Jacques Rousseau. Para este,
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a raiz da personalidade humana era o “sentimento de liberdade” e, por isso, “a autonomia,
a autodeterminação livre da personalidade humana, era o bem religioso mais elevado, o
qual ultrapassava em muito o ideal clássico da ciência” (DOOYEWEERD, 2015, p. 191).
Segundo Dooyeweerd, em continuidade à defesa rousseauniana do motivo da liberdade,
Immanuel Kant restringiu a ciência à experiência sensorial e atribuiu a liberdade a um
“reino suprassensorial” do dever ser. Sua motivação em reservar um espaço autônomo
para a liberdade foi o humanismo moderno que separa natureza (ideal de ciência) e
liberdade (ideal de personalidade). Em Kant, a autonomia da personalidade humana
manteve primazia sobre a natureza. O “reino” da liberdade era aquele “que não era
governado por leis mecânicas da natureza, mas por normas ou regras de conduta que
pressupunham a autonomia da personalidade humana” (DOOYEWEERD, 2015, p. 194).
Com efeito, Dooyeweerd entende que a Revolução Francesa foi a expressão política do
ideal de personalidade humanista conforme os ditames racionalistas do direito natural15.
Contudo, com o surgimento do período da Restauração logo após a Revolução Francesa16,
o ideal de personalidade assumiu uma forma irracional a partir do redirecionamento
romântico (Romantismo) e do idealismo pós-kantiano17. Para os românticos e idealistas
alemães, a lei moral deveria se originar na individualidade de cada homem. A lei deveria
ser individual, isto é, em conformidade com a disposição e vocação de cada pessoa. Isso

15

Dooyeweerd (2015, p. 198) entende que o Iluminismo tinha um caráter individualista e racionalista acerca

da concepção da personalidade humana. O indivíduo autônomo era o elemento racional das relações sociais,
dotado apenas de faculdades universais da razão e vontade. Em Kant, o indivíduo foi submetido a uma
rigorosa ética cuja lei moral universal nem deixava espaço para a individualidade de cada um nem para a
ideia de comunidade.
16

Dooyeweerd (2015, p. 208) explica que o período da Restauração teve um caráter “conservador”, pois

“defendia a tradição contra a necessidade irreprimível de renovação sentida por aqueles que tinham uma
tendência mais progressista, aqueles que representavam os espíritos do Iluminismo e da Revolução
Francesa”.
17

Strauss (2021, p. 36) explica que “depois de Kant, o romantismo (Herder, Goethe) facilitou a ascensão do

idealismo de liberdade alemão (Schelling, Hegel e Fichte) que atribuiu plena primazia ao ideal de
personalidade”.
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representou uma absolutização da subjetividade individual18 por meio da “mudança de
uma concepção racionalista para uma concepção irracionalista da personalidade humana
autônoma” (DOOYEWEERD, 2015, p. 199).
Na busca de encontrar limites para potenciais consequências anárquicas do irracionalismo
ético, Dooyeweerd (2015, p. 200) explica que surgiu a “ideologia de comunidade” ou
“universalismo”. No Romantismo e idealismo pós-kantiano, o indivíduo deveria ser
entendido como um membro de um todo individual nacional. Nesse sentido, “o
Romantismo entronizou a comunidade nacional e seu espírito totalmente nacional e
individual [volksgeest]” (DOOYEWEERD, 2015, p. 202). O espírito nacional autônomo
era a própria lei e norma de cada povo, pois “a mente individual nacional cria a sua
cultura, incluindo todas as regras e instituições sociais em um longo processo de
desenvolvimento histórico” (DOOYEWEERD, 2018, p. 120).
No século XIX, o romantismo e idealismo pós-kantiano centrado na liberdade cederam
espaço para o positivismo de Auguste Comte em que a natureza retomou lugar de
proeminência. Segundo Dooyeweed (2018), Auguste Comte substituiu a filosofia
idealista pelo positivismo, mas manteve o historicismo. Este foi adaptado ao padrão de
pesquisa científica empírica pelo qual Comte “tentou traçar uma lei geral da história
social da humanidade19” (DOOYEWEERD, 2018, p. 124). Entretanto, a relativização
historicista de Comte não foi radical porque manteve a crença na objetividade do ideal de
progresso. Em Comte, a liberdade autônoma seria resultado natural do progresso
científico. Assim também foi o caso de Karl Marx que, apesar de ter tornado o
historicismo idealista em um historicismo materialista, manteve a crença no ideal de
progresso e na liberdade como resultado natural da transformação revolucionária20.

18

Dooyeweerd (2012, p. 70) afirma que “uma oposição polar entre as concepções racionalista e

irracionalista veio a se expressar dentro do próprio ideal humanista de personalidade. A primeira buscava
esgotar a individualidade subjetiva da personalidade na lei, regra universal; a segunda, ao contrário,
procurava reduzir a lei a uma revelação individual da individualidade subjetiva”.
19

Dooyeweerd (2018, p. 125) se refere à “lei dos três estágios” de Comte pelo qual a história humana

começou em um estágio teológico, passou para um metafísico e chegou ao estágio positivo ou científico.
20

Dooyeweerd (2018, p. 126) comenta que “Marx não era um historicista mais radical do que Comte. Pois

ele também estava comprometido fortemente com a crença em uma consumação escatológica da história”.
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Nas últimas década do século XIX, Dooyeweerd (2018, pp. 123-4) explica que o
historicismo subjacente ao romantismo e idealismo pós-kantiano começou a revelar sua
consequência mais radical: o relativismo de todos os valores e crenças como sendo meros
produtos de períodos históricos. O filósofo alemão Wilhelm Dilthey “afirmou que o
historicismo conduziria a humanidade ao seu mais alto nível de liberdade, uma vez que
libertaria nossas mentes dos últimos traços de preconceitos” (DOOYEWEERD, 2018, p.
126).
O existencialismo surge como protesto ao determinismo historicista e contra a perda de
espaço da personalidade humana autônoma. Segundo Dooyeweerd (2013, p. 34), Soren
Kierkegaard se revolta contra a dialética de Hegel porque fazia do indivíduo uma
marionete no processo de desvelamento da Ideia. E no existencialismo de Karl Jaspers,
Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, o indivíduo se liberta da despersonalização moderna
da personalidade ocidental (“o ser humano em geral” ou “homens”) e afirma sua
existência individual em seu próprio tempo histórico. Portanto, há um “caráter dialético”
no MBR natureza e liberdade que opõe os dois polos entre si. Essa dialética tem raiz
religiosa imanentista e, portanto, não é passível de síntese teórica.

Considerações ﬁnais
A história da filosofia imanentista, para Dooyeweerd, é a história de antíteses teóricas
radicadas em dialéticas religiosas insolúveis. O indivíduo não é, primordialmente, um ser
analítico, mas sim religioso. Crenças fundamentais são alicerçadas no coração ou ego
humano e dão ao indivíduo direção no momento da reflexão. O ato de pensar é posterior à
crença, pois a “fé” precede a compreensão. Pode-se dizer que o conceito de “motivos
básicos religiosos” de Herman Dooyeweerd contribui em pelo menos dois sentidos.
Primeiramente, Dooyeweerd demonstra que há uma dimensão tácita e comunitária na
reflexão filosófica. Os “motivos básicos religiosos” são crenças fundamentais
compartilhadas por determinado povo em determinado momento histórico que orientam a
reflexão filosófica. Essa dimensão tácita e comunitária é pré-teórica porque influencia a
forma da reflexão e o objeto de preocupação de cada filósofo. A mente não é um centro
formal para síntese teórica, pois crenças fundamentais são adquiridas e alicerçadas no
coração de forma consciente ou não. As ideias são apenas a superfície das crenças
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fundamentais. Assim, não há neutralidade no pensamento teórico e a disputa entre
diferentes cosmovisões diz respeito a crenças religiosas forjadas no coração.
Em segundo lugar, Dooyeweerd demonstra que antíteses teóricas entre polos opostos
dizem respeito a uma dimensão religiosa. Ou seja, a impossibilidade de síntese teórica
entre polos de “motivos básicos religiosos” imanentistas diz respeito à “dialética
religiosa”. Quando uma filosofia é desenvolvida sob o paradigma imanentista, elementos
da realidade temporal são absolutizados criando polos opostos não passíveis de síntese
teórica. A redução da realidade entre os polos forma-matéria, natureza-graça e
natureza-liberdade leva a uma oposição insuperável no nível teórico. A disputa e oposição
no nível teórico é a superfície da absolutização de motivos no nível das crenças
fundamentais. Apenas o motivo básico cristão criação-queda-redenção revela o impulso
religioso do coração que aponta para a Origem absoluta. Deus é o ponto arquimediano
supratemporal que impede qualquer reducionismo daquilo que é meramente relativo.
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Religious Concepts and Theological Correctness in
Cognitive Science of Religion
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Abstract: Over the past 30 years we have seen the growth of the various researches
carried out in the field of Cognitive Science of Religion (hereinafter CCR), as well as its
impact on other areas of knowledge such as Theology and Religious Thinking in general.
Therefore, as a propaedeutic movement, we will make a brief introduction to the main
discoveries in this field of studies, and after we will discuss the implications of these
discoveries for the so-called “Theological Correctness” (Barrett, 1999), which consists in
the use of different religious concepts in different contexts of cognitive demands and its
influence on theological thinking as well.
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Resumo: Nos últimos 30 anos assistimos ao crescimento das diversas pesquisas
realizadas no campo da Ciência Cognitiva da Religião (doravante CCR), bem como seu
impacto em outras áreas do conhecimento como a teologia e o pensamento religioso em
geral. Portanto, como movimento propedêutico, faremos uma breve introdução às
principais descobertas neste campo de estudos, e depois discutiremos as implicações
dessas descobertas para o assim chamado conceito de “Correção Teológica” (Barrett,
1999), que consiste no uso de diferentes conceitos religiosos em diferentes contextos de
demandas cognitivas e sua influência no pensamento teológico.
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1. The Cognitive Revolution and Religion
One of the most significant discoveries in cognitive science in general has been about the
way the human mind operates. The so-called cognitive revolution started around the 50s
along with the development of computing, strongly contradicting in its results the notion
of the modern lockean mind as a “tabula rasa”. The results of cognitive science have
shown that the human mind is not merely passive to information received, nor to the
construction of its thinking but rather operates from innumerable faculties and cognitive
biases that constrain or shape the content of the subject's beliefs and desires, as well as his
mode of mental operation in several specific situations. According to Barrett (2015, p.3):
[...]we process the sight of other people’s faces differently than we do
the sight of flowers or cows. Natural human languages are processed
very differently than artificial languages such as binary code. We think
differently about objects that are things that we might be about to
interact with physically than we do other objects. All of this is to say
that human minds are not passive absorbers of information; rather, they
actively shape and transform information as it comes in.

Numerous surveys indicate that we all have certain unreflected dispositions to represent
the world around us. As an example, we can mention the studies carried out with babies
in their first 5 months of life (SPELKE and KINZLER, 2007), which indicate their
dispositions to ascribe specific properties to physical objects, such as: only move through
contact, not be crossed for other solid objects, in the absence of an obstacle, to have
continuous movement through space, among others. Often these representative
characteristics are known in this area as “naive physics”, as they describe a certain
ontology constructed through non-reflected faculties of representation. In addition to
naive physics, we also have other intuitive ontologies such as naive biology, naive
sociology and naive psychology (BARRETT, 2011). In the 70s, Cognitive Science started
to apply its methods to explore various religious phenomena, but it was in the 90s that
this enterprise gained its strength.
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It is necessary to understand that CCR should not be characterized as a discipline that
seeks to define what religion is, or even investigate the epistemology of religious beliefs
at a normative level22, rather it seeks to detail the basic cognitive structures at work in the
action and thought considered religious. In this way, CCR seeks to answer questions such
as: what explains the sharing of forms of religious expression across cultures?23 How are
such beliefs transmitted? Are there cognitive structures that contribute to the acquisition
of these religious concepts? If so, what are they? To answer these questions, CCR relies
on the work of several areas of knowledge, including philosophy, psychology and
anthropology. This makes the field adopt a methodological pluralism, using various
methods of investigation, such as historical, ethnographic, archaeological etc.
In relation to the researches, one of the most important mechanisms postulated to explain
the results of several experiments carried out in the field of CCR, is the so-called
hyperactive agent-detection device (HADD; Atran, 2002; GUTHRIE, 1995; BARRETT,
2004). It is the cognitive bias by which we tend to attribute intentional agency as the
cause for daily events. For example, most of the time, when we hear a noise in the garage
at dawn, we tend to immediately assign an intentional agency (an intruder, for example)
as the cause of the noise. But why does our mind operate this way? From the perspective
of Evolutionary Psychology, it is usual to explain this phenomenon by saying that our
mind would have been shaped by selective pressures to apprehend agents in our
pre-historic environment, such as predators and other humans, something that would be
beneficial from the point of view of reproductive success. The fact that the mechanism is
hypersensitive is explained by saying that, given the primitive environment with its
threats, a detector that apprehends agency in a sensitive way would be more benefited
than one that does not apprehend agency in some situations and is surprised by a predator
(Guthrie, 2007).

22

For a discussion of the implications of CCR for the normative debate on the justification of religious

belief, see J. Barret and J. Clark in “Reidian Religious Epistemology and the Cognitive Science of
Religion”, 2011. In this article Barrett and Clark present the main critiques offered through CCR tools
against the justification of belief in God’s existence and then try to rebut them from a Reformed
Epistemology perspective.
23

José Sant'Anna discusses this topic in “Por que a crença religiosa persiste na cultura? O conceito de

epidemiologia de representação de Dan Sperber”, 2019.
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Because it is hypersensitive, this mechanism (HADD) often generates false positives as a
by-product24, that is, it generates the detection of intentional agents where no such agency
exists. HADD is often portrayed in CCR literature in conjunction with Theory of Mind
(ToM), another cognitive faculty widely known in cognitive psychology, responsible for
attributing feelings, desires, beliefs and purposes to other people and some non-human
animals (RAKOCZY, 2017). Both cognitive mechanisms are used in CCR theories that
seek to answer the question "why do we believe in god(s), angels, ghosts etc?".
According to some authors (ATRAN, 2002; BOYER, 2001; BARRETT, 2002;
GUTHRIE, 1999), these innate mechanisms have endowed us with some cognitive
dispositions to embrace and even generate varied religious beliefs. The generation of
these beliefs would not be a direct evolutionary product, but a by-product of such
evolutionarily selected mechanisms25. Therefore, although religious belief is considered
adaptive (Wilson, 2003), it would not be a direct adaptation of our evolutionary history.
As Shermer says (2006):
This “theory of mind” leads to a “Hyperactive Agent Detection Device”
(HADD) that not only alerts us to real dangers, such as poisonous
snakes, but also generates false positives, such as believing that rocks
and trees are imbued with intentional minds or spirits .... This is
animism that, in the well-known historical sequence, leads to
polytheism, and, eventually, monotheism. In other words, God is a false
positive generated by our HADD. (Science January 27, 2006)

Leaving aside Shermer's naturalistic ontological commitment in saying that “Gog is a
false positive”, we can see how these mechanisms are generally used together in the field
of CCR. The goal of these researchers is to show that these biases generate false positives
in certain situations as they are hypersensitive, and because of that, make the belief in
spirits, gods, angels etc., something susceptible to be embraced and even generated in
24

To a discussion about by-products and the problem of the so-called just so stories for psychological

evolutionary theories, see S. J. Gould and R. C. Lewontin in “The spandrels of San Marco and the
Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme”, 1979.
25

This fact alone is by no means a problem for christian theists, as Alvin Plantinga well demonstrates in

"Where the Conflict Really Lies: science, religion, and naturalism", 2011. According to Plantinga, the
theory of evolution is not inconsistent with christianity, since God could have intentionally used
evolutionary mechanisms as a creational tool to achieve his purposes. What would be inconsistent with
christian theism is what he calls unguided evolution, a metaphysical inflation of the scientific theory of
evolution into a naturalistic ontology.
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some situations, since agency, feelings, beliefs and intentionality are attributed to such
beings. For this reason, Barrett and Clark (2011) even call these faculties (HADD + ToM)
“faculty of god”26.

2. Minimal Counterintuitiveness
An important question would be the following: if religious beliefs are influenced by these
mechanisms that generate false positives in different circumstances, why do they continue
to be maintained by us? Why don't we eliminate these beliefs once we can see that they
are counterintuitive, even violating our intuitive ontology of the world, like “naive
physics”? In other words, it seems problematic for this approach to explain why religious
beliefs are maintained after being produced by innate cognitive mechanisms, once those
same beliefs would violate other cognitive biases that track instances of our environment.
The answer to this problem is known in the CCR as Minimal Counterintuitiveness
(BOYER, 2002). The idea is that religious concepts have their success of enduring in the
culture due to being minimally counterintuitive, for contradicting few beliefs that we
acquire in our intuitive ontologies. This character of religious belief being slightly
counterintuitive would be what explains even its permanence in our general imagination,
since we tend to remember unusual things rather than ordinary ones (NYHOF and
BARRETT, 2001). Thus, the idea of a disembodied spirit that breaks our naive physics by
walking through walls, but that has beliefs, purposes, desires and feelings (which
conforms to our expectations given our ToM), is easier to be believed and kept in memory
by an individual than the idea of a matchbox that usually has thoughts about prototype
theories, hermeneutical injustice and cries at dusk. The difference is that the second
violates our intuitive ontology in an extreme way, while the first only violates it
minimally, giving it a prominent place in our memory. According to Barrett (2007, p. 4):

26

Barrett and Clark, both christian theists, even believe that such mechanisms can be broadly identified

with Calvin’s “sensus divinitatis”, concept used in Reformed Epistemology to ascribe to belief in God a
properly basic status: “While many philosophers have been critical of Plantinga’s god-faculty,
contemporary anthropologists, psychologists, and cognitive scientists have amassed empirical evidence that
we do, in a sense, have such a “faculty.” (Barrett and Clark, 2011, p. 3).
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Compare the idea of a barking dog that is brown on the other side of the
fence to a barking dog that is able to pass through solid objects on the
other side of the fence. The first dog is wholly intuitive and excites little
interest. The second dog is slightly or minimally counterintuitive and is,
consequently, more attention demanding but without overloading
on-line conceptual systems. The idea of a dog that passes through solid
objects is made of metal parts, gives birth to chickens, experiences time
backwards, can read minds, and vanishes whenever you look at it would
amount to a massively counterintuitive concept - if it is a coherent
concept at all. Boyer argues that it is the second dog and not the first or
the third that will tend to be better remembered and more faithfully
transmitted.

It is important to note that in this perspective something to be more or less intuitive is not
based on the specificities or belief systems of a given culture, but on our natural cognitive
dispositions for the representation of certain objects.
In addition to the role that cognitive mechanisms (HADD and ToM) play in the
disposition to form and accept religious beliefs, as well as the explanatory idea of
minimal counterintuitiveness as an explanation for the permanence of these beliefs in
culture, we also have the idea of promiscuous teleology and intuitive dualism. According
to the work carried out by Deborah Kelemen, independent research suggests that
“children have a broad tendency to reason about natural phenomena in terms of purpose
and an orientation toward intention-based accounts of the origins of natural entities”
(KELEMEN, 2004, p . 295). Kelemen reports that children between 4 and 5 years of age,
when offered natural and teleological explanations for the same natural phenomenon (a
pointy rock, for example), tend to accept teleological explanations instead of natural ones
(for example, the stone is pointy so that animals don't sit on it). This disposition
contributes to the acquisition of religious beliefs about the purpose of history, the creation
of the world and its components by an intentional agent (or agents) for predetermined
functions. Paul Bloom also argues that we have innate dispositions to be intuitive dualists:
naive physics is different from naive psychology. The claim explored
here is considerably stronger. It is the idea that we think of bodies and
souls as distinct; we implicitly endorse a strong substance dualism of the
sort defended by philosophers like Plato and Descartes. Under one
variant of this account, our dualism is a natural by-product of the fact
that we have two distinct cognitive systems, one for dealing with
material objects, the other for social entities. (Bloom, 2007, p. 149)

In short, we can characterize all of these discoveries as favorable to the “naturalness of
religion” hypothesis. According to this hypothesis, we would have innate tendencies to
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produce and embrace various religious beliefs, due to our natural cognitive mechanisms
that were shaped in our evolutionary history27. We should not confuse the naturalness of
religion with some kind of religious innatism, the idea that we are already born with
beliefs in gods or in a certain religion. CCR doesn’t say we are born with religious
beliefs, rather it says we are born with cognitive dispositions that, once in operation, favor
the creation of rudimentary religious beliefs and make us suitable to embracing more
sophisticated religious beliefs offered by our own culture.

3. Theological Correctness
Research carried out by Barret and Keil (1996), suggests that we have cognitive biases
that make some religious concepts and causal relations easier to be used in certain
situations than others. In general, our mind operates in two ways: immediately and
reflexively (Kahneman, 2011). Thus, cognitive religion scientists separate ordinary
religious beliefs, which are products of immediate cognitive biases like HADD and ToM,
from theological beliefs, which are religious beliefs formulated and often acquired in a
reflexive way. Ordinary religious beliefs would be the previous beliefs exposed in the text
like beliefs in supernatural agents, design in nature, souls, etc., and they are the object of
study and attention of most cognitive scientists of religion, since they are generally the
product of our natural inclinations. Theological beliefs are reflexively refined beliefs and
tend to have more abstract properties such as triunity, transcendence, omniscience, among
others, beliefs that are shaped by cultural and social factors in a slower period of time. As
Barrett (2011) says, ‘‘While religious thought and action in general have largely natural
cognitive bases, theology usually has nothing like the same naturalness ’’.
In 1996, when doing online tests with North American and Indian adults of different
religions, Barrett and Keil demonstrated that in different situations, these adults have a
tendency to use different religious concepts for the same deity adopted by them: ordinary
religious concepts were used immediately in more intense cognitive demands and

27

It is important to note that although evolutionary psychology contributes strongly to the field of CCR, it is

not a component of it, but an autonomous discipline of evolutionary biology. For an introduction to CCR
and its demarcations, read J. l. Barrett in “Cognitive Science of Religion: What is it and Why is it?”, 2007.
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theological concepts were used in situations of low intensity of cognitive demands. As we
can see in the following figure28:

Thus, religious concepts used in a context of intense cognitive demand tend to have a
more concrete content, that is, they tend to be more aligned with our basic intuitions
about the world around us (intuitive ontology). For this reason, Barrett and Kiel came up
with results that show that the concept of divinity that research participants tended to use
in this kind of situation, was a concept of a more anthropomorphized god29. As Barret
(1996) remarks “In contexts that demand using a god concept for rapid generation of
inferences or predictions, the abstract, theological properties of gods that characterize
reflective discourse disappear” (p. 328).
One of the situations of intense cognitive demand presented by Barrett and Keil in the
experiment was the following: the participant was first asked about his concept of
divinity, and usually the participant presented an abstract theological concept such as
omnipotent, omniscient and omnipresent god. Then, the following story was given to the
participants:

28

Figure extracted from “Theological Correction: Cognitive Restriction and study of religion ”J. L. Barrett,

1996, p. 327.
29

To see an evaluation via a prototype theory of concepts of how conceptualizations of Western adult’s

monotheistic God are structured, see Ross W. May & Frank D. Fincham in “Deity Representation: A
Prototype Approach”, 2018.
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A boy was swimming alone in a fast, rocky river. The boy had his left
leg caught between two large gray stones and was unable to get out.
Tree branches hit him as they ran by. He thought he was going to drown
and then started fighting and praying. Although God was answering
another prayer in another part of the world when the boy started to pray,
God soon answered by pushing one of the stones so that the boy could
take his leg off. The boy struggled to reach the river's edge and fell
exhausted. (Barrett, 1999, p. 329).

After having received the story, participants were asked to remember the narrative and
retell it in their own words. In the process of retelling the story, participants
unconsciously distorted it to bring God's behavior and thoughts aligned with the intuitive
expectations they had about normal people. For example, they were likely to remember
the stories badly and report them in the sense that God could only have attended one
event at a time or responded once at a time, thus stripping him of his attribute of
omnipresence30. Such experiments suggest what Barrett calls “Theological Correctness”,
which consists of the oscillation in the use of religious concepts given the specific
cognitive demand. In other words, we could say that although religious people often
confess a more abstract conceptual view of God from a specific religious doctrine
context, these same people tend to use a different divine concept in situations of cognitive
pressure that require little reflective thinking, so that in these cases their basic intuitions
constrain the conceptual content of their religious beliefs. This is part of what is called
“content bias” (De Cruz, 2014), and this is so because of the effect that this cognitive bias
has in the content of the concept.
Despite this conceptual movement that happens between common religious beliefs and
theological beliefs, little has been explored in CCR about other links between both.
According to Helen de Cruz (2014), more has to be said about this, and despite cognitive
scientists like Barrett and Kiel having treated folk religious beliefs extensively, they have
overlooked the role of influence of content biases in theological thinking and
philosophical religious thinking as well (such as Natural A/Theology), and also the role it
plays in the transmission of theological dogmas in the culture. She says that “the cultural
30

Peter Westh (2013) provides a harsh assessment of Barrett and Keil's experiment. According to Westh, the

experiment is deficient because it builds a narrative with linguistic elements that skew the results, causing
the participants' responses to be compromised. See Peter Westh in “Anthropomorphism in god concepts: the
role of narrative”, 2013.
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transmission of theological concepts is influenced by content biases that also underlie the
reception of ordinary religious concepts” (De Cruz, 2014).
One of the content bies explored by De Cruz, is the well-known confirmation bias, which
consists of the tendency to remember, interpret or search for information in order to
confirm their own beliefs or initial hypotheses. De Cruz turns her attention to this specific
bias in an attempt to detect its influence in accepting arguments from natural a/theology.
Natural a/theology consists of rational arguments that seek to vindicate or refute the belief
in the existence of God, generally performed by philosophers of religion. The general
reasoning premises of these arguments are built on shared intuitions, for example, that
“everything that begins to exist have a cause” (Kalam argument), or that “if a maximally
necessary being exists in all worlds possible, therefore, this being must exist in the actual
world ”(ontological argument).
The problem with these arguments, according to De Cruz, is that they rarely persuade
anyone to adopt the conclusion that God exists or does not exist. The reason for this
would be the fact that usually the acceptance of the conclusion of the arguments for or
against the existence of God would not be due to the logical aspects of the argument, i.e.,
its solidity, clarity and logical validity or even the probable veracity of its premises, but
rather to how intuitive the conclusion seems to be to the evaluator. Thus, the evaluation of
such arguments would be constrained by the previous religious commitments of the
evaluator31. If this is true, then the confirmation bias would play a large role in the
assessment and formulation of arguments in natural a/theology. To investigate whether
this content bias does indeed influence in that way, De Cruz conducted an internet survey
with 802 philosophers (40.5% theists, 40.4% atheists and 19.1% agnostics), in order to
investigate the role that their religious commitments exercised in their acceptance of
arguments from natural a/theology. Philosophers were asked how strong they consider a
series of arguments from natural a/theology, classifying them from very weak to very
strong on a scale of 1 to 5. The results were that:

31

Such data fit quite naturally with the Christian Reformed tradition which tends to emphasize that the

problem of unbelief is more than an intellectual problem, but a deeper one such as moral. See R.C. Sproul
in “If There's a God, Why Are There Atheists?”, 1988 [published recently in portuguese with the title “Se
Deus existe, por que existem ateus?”, 2021, by Vida Nova].
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Theists rated natural theological arguments that support theism much
more positively than atheists. The mean rating for these arguments was
25.5 (SD = 5.7) for theists, and only 13.4 (SD = 5.8) for atheists.
Conversely, atheists rated arguments against theism more strongly than
theists: atheists gave them a total score of 25.6 (SD = 6.9), theists 17.7
(SD = 4.7). Agnostics occupy an intermediate position, with a mean of
16.6 (SD = 5.2) for arguments in favor of theism, and 21.5 (SD = 5.8)
for arguments against theism. (De Cruz, 2014, p. 7).

These results are consistent with the hypothesis that the acceptance of the conclusions of
the arguments of natural a/theology is influenced by the confirmation bias, which in this
case seeks to reinforce our previously held religious beliefs before the analysis of rational
arguments, determining which arguments seem plausible or not. But the problem that
seems to immediately arise from this conclusion is that there is a possibility that the
participants reached their religious conclusions prior to the experiment, precisely because
they might have extracted them from the assessment of rational arguments in natural
a/theology, and not vice versa. In other words, the direction of the arrow would be from
the arguments to religious belief, and not the other way around, which would make the
confirmation bias continue to operate, but De Cruz's hypothesis would be invalidated.
De Cruz considers this possible objection, and proposes two refutations to it. First, De
Cruz points to a survey from Nichols and Draper (2013) that shows that both the great
philosophers of religion such as Plantinga, Swinburne and Craig who are adepts of
theism, as well as the philosophers of religion like Rowe, Schellenberg and Dennett, who
advocate atheism, began their philosophical careers already committed to their religious
beliefs, which by the way are still defended today. The point of the survey is to show that
few philosophers (none of the above) have changed their metaphysical perspective over
time while debating the same arguments as De Cruz's research proposes. Second, De Cruz
points out to the fact that differences in appreciation of the arguments of natural
a/theology persist even among professional philosophers of religion with extensive
theological knowledge, which would show that prior religious commitment is in fact a
better indicator of how strong philosophers consider the arguments of their philosophical
specializations.
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If these results from De Cruz are correct, we can say that the influence of cognitive biases
on theological beliefs is much greater than Barrett and Keil initially proposed in their
“Theological Correctness”, since such biases would include even the way we evaluate
rational arguments for (dis)belief in God. This conclusion could lead us to think about the
strange fact that there is less space than we generally think there is for the influence of
rational reflection on our religious beliefs and show that we must be aware that we are not
inerrant epistemic machines. This last fact poses the challenge of thinking about the need
to build tools that help professionals involved in areas such as Philosophy of Religion,
Philosophical Theology, and Theology in general to mitigate the effects of cognitive
biases that negatively constrain the intellectual production in these areas, albeit in part,
since discarding intellectual production does not seem to be the best way to solve the
problem. But that's a work yet to be developed in another time.

Conclusion
As articulated in the present paper, as far as we can see, the results of researches in CCR
support the thesis of “Naturalness of Religion'', the thesis that holds we are born with
some cognitive dispositions for the generation and acquisition of folk religious beliefs.
We have seen the many biases which influence not only rudimentary religious concepts,
but also theological concepts, in the phenomenon called Theological Correctness. Finally,
going beyond the influences noted by Barrett and Keil (1996) in Theological Correctness,
we were able to see how De Cruz (2014) demonstrates that the confirmation bias also
plays an important role in the process of evaluation of rational arguments for the
existence of God, showing that despite all of the discoveries in CCR, as it is still an area
under development, there is much yet to be explore.
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Escolasticismo Reformado: ascensão, declínio e
suas características
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Resumo: Esse artigo tem por objetivo, demonstrar o porquê a teologia escolástica é
importante para a teologia reformada hoje. Demonstrar que a relação escolasticismo e
teologia reformada é muito antiga e defendida pelos nossos pais reformadores.
Responder, sucintamente, às críticas de Francis Schaeffer, Herman Dooyewerd e Gordon
Clark
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Abstract: This article aims to demonstrate why scholastic theology is important for
Reformed theology today. Demonstrate that the relationship between scholasticism and
Reformed theology is very old and defended by our reformer fathers. Respond,
succinctly, to the criticisms of Francis Schaeffer, Herman Dooyewerd and Gordon Clark
against Reformed scholastic theology, especially in its Aristotelian-Thomist aspect.
Keywords: Scholasticism. Aristotelianism. Reformed Theology. Calvinism.

Introdução
Esclarecer sobre a relação entre calvinismo e escolasticismo é de suma importância para o
entendimento da teologia reformada mais antiga. Que o período pós-reforma foi
considerado um período escolástico para os calvinistas e até mesmo para os luteranos é
32
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um fato tão público e notório que sequer precisa de referências. A tradição escolástica
dentro do calvinismo é muito forte, embora percebida de forma mais leve em João
Calvino, foi em Beza, seu sucessor, que a relação entre Calvinismo, Aristóteles e o
escolasticismo foi revelada. Grandes nomes do calvinismo clássico eram extremamente
escolásticos com influência predominantemente tomista, como os reformadores Jerome
Zanchius, Francis Turretin, Musculus, Pedro Mártir, Theophilus Gale e outros. No
entanto, houve uma ruptura, que alguns autores defendem que foi em Jonathan
Edwards3334, e a escolástica protestante foi esquecida ou avaliada de forma superficial e
negativa.

1. O que é o Escolasticismo?
O termo escolasticismo, embora possa ser considerado desde os antigos filósofos gregos,
para nós interessa seu significado que deriva de escolas de ensino superior no início da
era medieval na Europa. Nessas escolas, os falantes da dialética, normalmente chamada
de "lógica" na era moderna, eram conhecidos pelo termo latino “escolástico”. Os autores
Willem J. Van Asselt e Pieter L. Rouwendal explicam o seguinte:

33

MULLER, R. Vontade Divina e Escolha Humana: Liberdade, Contingência e Necessidade no pensamento

reformado do início da Idade Média. São Paulo. Vida Nova. 2019. P 21-22.
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26/12/2018.
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O termo “escolasticismo” é derivado da palavra grega scholè, a qual
originalmente significava “tempo livre”, pois a instrução na filosofia era
originalmente seguida no tempo livre de uma pessoa. A partir disso,
scholè passou a ser usada para tudo aquilo atinente à educação. A
palavra latina schola recebeu o mesmo significado. Na cultura romana,
scholasticus se referia a uma pessoa dedicada à ciência (no sentido lato
do termo), a quem, hoje em dia, chamamos de acadêmico. No início da
Idade Média, o termo scholasticus se referia a “uma pessoa
conhecedora” ou “alguém que recebeu instrução em uma escola”. De
maneira geral, o líder de uma escola era tratado com a mesma palavra.
No período do Renascimento e da Reforma, o termo scholasticus era
utilizado de diferentes formas. 35

O escolasticismo nasceu de uma das mudanças culturais mais importantes que ocorreram
no período medieval, que foi um afastamento do neoplatonismo e sua aproximação com
Aristóteles. É o período após a patrística, que é o período dos pais da Igreja, e tem seu
começo36 por volta do século VI d.C., com os comentários de Boécio (480-524 d.C) à
obra de Aristóteles. Esse autor é considerado o “primeiro escolástico”3738 . Esse
afastamento não foi total, o neoplatonismo, assim como o Agostinianismo, manteve suas
influências, principalmente na ala franciscana da escolástica, em detrimento da ala
dominicana que era mais aristotélica. As duas principais ordens na escolástica medieval
foram as ordens franciscana e dominicana. Os principais nomes da escolástica são Santo
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Anselmo, São Boaventura, Alberto Magno, São Tomás de Aquino, Guilherme de Occam
e Duns Scotus.
Embora existam muitas semelhanças entre teologia patrística e escolasticismo, há, pelo
menos, uma diferença crucial: a teologia patrística sustentava que grandes ideias
teológicas vêm através de inspiração mística. Mas o escolasticismo era altamente
racionalista e enfatizava o valor da lógica na investigação, explicação e defesa de toda a
teologia. O mundo físico e o mundo espiritual, e até o próprio Deus, tiveram que ser
analisados através da aplicação da lógica. Os escolásticos foram bem treinados nos
escritos de Aristóteles sobre lógica, física e metafísica, e procuraram ajustar a
apresentação da teologia cristã à visão de mundo racionalista. Por essa razão, para
entender a teologia escolástica medieval, precisamos entender alguns pontos de vista de
Aristóteles na lógica.
Por razões de tempo, podemos apenas mencionar quatro aspectos das visões de
Aristóteles sobre a lógica que influenciaram a teologia escolástica: primeiro, a
importância

39
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a

necessidade

de

raciocínio

É a precisão vocabular. O uso de termos claros e bem definidos para que o interlocutor saiba exatamente

do que o autor está tratando ao ter contato com o pensamento do mesmo. Podemos citar como exemplo o
caso do uso do termo “livre arbítrio” que foi amplamente usado por Calvinistas escolásticos como Francis
Turretin e John Owen, mas que não tem o mesmo significado que é empregado pelos seus oponentes
arminianos, nem tem o mesmo significado para os calvinistas modernos. Assim, é mister precisar bem o
vocábulo, para não acontecer de defendermos uma teoria A, usando um autor que defende uma teoria B,
embora A e B possuam os mesmos termos.
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proposicional40; terceiro, o valor dos silogismos lógicos41; E, finalmente, as prioridades da
análise racional42.
Aristóteles entendeu que para o sucesso do racionalismo, a reflexão lógica dependia dos
termos que usamos e com que cuidado os definimos, para o Dr José d’Assunção Barros:

40

Proposições são declarações que podem ser válidas e/ou verdadeiras. As proposições não são simples

frases, mas declarações em que se usam conectivos para afirmar ou negar. Por exemplo se eu digo: “Paulo,
Papa”. Na frase não se diz nada sobre Paulo, nem afirma, nem nega, logo não pode ser uma proposição.
Mas se eu digo: “Paulo não foi Papa”, então temos uma declaração com um valor de verdade ou de
falsidade, isso é uma proposição. A simples palavra, que é a denominação vocal daquilo que se dá
diretamente aos sentidos, não é verdadeira ou falsa até que seja julgada pela razão e possa assim ser
afirmada ou negada algo sobre tal.
41

Silogismo é quando a partir de duas ou mais proposições eu chego a uma conclusão que, se as

proposições forem verdadeiras, a conclusão inevitavelmente será, por exemplo, se eu afirmo as duas
proposições: 1 – Sócrates é homem; 2 – Todo homem é mortal; eu concluo que, sendo verdadeiro 1 e 2,
segue –se necessariamente que Sócrates é mortal. A conclusão se segue necessariamente das proposições
anteriores.
42

Uma análise racional é em Aristóteles um conceito mais complexo, que passa pelas três operações do

intelecto, que seriam: 1 - simples apreensão ou inteligência dos indivisíveis, onde se identifica as essências
ou quididades das coisas. 2 - segunda operação do intelecto, cujo nome é juízo ou composição, pois se trata
de um julgamento que é feito pelo intelecto, que julga a atribuição de quididades a outras quididades que
foram apreendidas na primeira operação. 3 – a terceira operação se chama propriamente de raciocínio, que é
onde se trata da questão propter quid ou “por que é”. Aqui entram as 4 causas de Aristóteles (material,
eficiente, formal e final), só aí estaremos realizando o raciocínio propriamente dito. Para Aristóteles o
intelecto só funciona corretamente com a lógica, que é a arte de fazer a razão alcançar seu fim com
facilidade, com ordem e sem erro. Explicar como se dão essas operações em detalhes nos tomaria muito
tempo e nos afastaria do propósito desse volume, porém, tais operações serão tratadas no volume 2 dessa
obra. Para quem quiser se aprofundar no assunto, indicamos a leitura de Aristóteles, no livro 1, capítulo 1
de seu Peri Hermeneias e também Livro II da Física do mesmo autor, esse último para uma melhor
investigação da terceira operação do intelecto e um estudo das causas.
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O que traz uma verdadeira unidade à Escolástica é o seu método: o
mestre escolástico deve extrair do texto canônico – que traz à
Escolástica o princípio de Autoridade – a matéria para um problema, e a
partir daí desenvolvê-lo em relação a um interlocutor imaginário pronto
a lhe opor objeções. A base do método é o desejo de explicitar tudo,
esgotando sistematicamente todas as possibilidades. O método
escolástico desenvolve-se em torno de alguns pontos essenciais, entre
eles a ‘precisão vocabular’ e a ‘Dialética’ – conjunto de operações que
fazem do objeto de saber um problema que será exposto e sustentado
contra o interlocutor real ou imaginário.43

O escolasticismo é muito mais um método, um modo de fazer teologia do que uma
doutrina, método esse que usa da lógica para a resolução dos problemas, onde o autor
apresenta uma tese e responde às objeções a essa tese, como se estivesse conversando
com um interlocutor imaginário. Ao apresentar sua tese, deve anteriormente discorrer
sobre os outros pensamentos divergentes do ali apresentado e mostrar o porquê tal
pensamento não é adequado ou é menos adequado em relação ao que ele apresentará,
definindo precisamente os termos usados.

2. O que é Escolasticismo Reformado?
A teologia escolástica reformada44 teve seu auge, dentro da teologia reformada, no século
XVII. Os autores Willem J. Van Asselt e Pieter L. Rouwendal explicam o seguinte:

43

BARROS, J.D. A Escolástica em seu Contexto Histórico. Fragmentos de Cultura. Goiânia. v. 22. n. 3. p.

233.

jul./set.

2012.

Disponível

em:

http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/download/2348/1442. Acesso em: 30/04/2020.
44

A escolástica abrangeu todos os reformados, luteranos e calvinistas, no entanto, nesse artigo estaremos

focando nos reformados de tradição calvinista.
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No período do Renascimento e da Reforma, o termo scholasticus era
utilizado de diferentes formas. Por exemplo, os alunos na academia
(schola publica), instituída por Calvino em Genebra, eram chamados de
scholastici. Ainda assim, Calvino também utilizou o termo scholastici
de uma maneira completamente diferente, negativamente, dando um
valor ao termo quanto ao conteúdo. Essa ambivalência no termo
“escolástico”

também

pode

ser

encontrada

nos

escritos

dos

representantes da ortodoxia. Embora em suas obras dogmáticas os
escritores desse período tenham, por diversas vezes, nas mesmas obras e
até mesmo no mesmo capítulo se oposto contra a teologia escolástica, é
possível encontrar uma defesa do escolasticismo. No primeiro caso, o
termo escolástico cuida do conteúdo do período (tardio) da teologia
medieval; no último caso, a referência se dá para a teologia conforme
praticada nas academias e universidades reformadas.45

Depois de explicarmos anteriormente o termo “escolástico ou escolasticismo” em
diversos ambientes, nos interessa aqui a definição do termo na Idade Média e na
Academia de Genebra. Tanto na Idade Média como em Genebra, o termo era sinônimo de
academicismo, daqueles que faziam uma teologia científica. Os autores, Willem J. Van
Asselt e Pieter L. Rouwendal, ressaltam também uma diferença entre o conteúdo
desenvolvido nesse período e o método escolástico. Muitos escritores reformadores
criticaram algumas doutrinas desenvolvidas na escolástica, mas não criticaram seu
método e como método, não precisa representar nenhuma teologia em particular. Prova
disso é que temos Católicos Romanos escolásticos, calvinistas escolásticos, luteranos
escolásticos, e isso não significa que as doutrinas dos três são iguais, mas que o método a
ser empregado é o mesmo, logo, não nos enganemos ao pensar que escolasticismo é
sinônimo de Catolicismo romano ou qualquer outra vertente cristã.

45

ASSELT, W.V. ROUWENDAL, P.L. O que é Escolasticismo Reformado?. Disponível em:

http://www.seminariojmc.br/index.php/2018/01/02/o-que-e-escolasticismo-reformado-2/.
25/03/2020.
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3. Quais as principais características do escolasticismo
reformado?
Uma análise da ortodoxia escolástica demonstra que é possível distinguir períodos dentro
da teologia escolástica reformada. Richard A. Muller dividiu-os em três eras: a era da
baixa ortodoxia (1565-1640), que foi caracterizada pela solidificação das confissões
protestantes, e foi representada por nomes como João Calvino, Wolfgang Musculus,
Pedro Mártir Vermigli e Andreas Hyperius46; a era da alta ortodoxia (1640-1725), que
sintetizou a base dada pela primeira com o próprio desenvolvimento da teologia
escolástica protestante advinda das academias tanto de Genebra quanto de outros lugares
da Europa, e fez contraponto não só a ataques externos feitos pelos católicos-romanos
quanto a ataques internos, como a controvérsia Amyraldista, sendo representada por
homens como Samuel Maresius, Johannes Cocceius, Gisbertus Voetius e o conhecido
Francis Turretin47;

por último, a era da ortodoxia tardia, datada depois de 1725,

caracterizada pelo abandono praticamente completo do método escolástico tão
característico da era anterior, e representada por homens como Daniel Wyttenbach, John
Gill, Bernhardus de Moor e outros.
Deve-se negar que o escolasticismo é um retorno ou resquício de Roma, ou que é um
sincretismo pernicioso entre filosofia pagã e cristianismo. Muito pelo contrário, o fato de
tanto reformados, como luteranos e católicos usarem o escolasticismo, possibilitou que a
teologia fosse mais ecumênica, de forma que a cristantade, mesmo dividida, pudesse
debater teologia usando uma linguagem acadêmica comum. Que Aristóteles, Platão e
outros filósofos gregos não eram cristãos e, por consequência, vendo por esse aspecto,
suas filosofias são pagãs, é um fato inegável, mas disso não se segue que o uso de
filosofia grega, portanto pagã, torna quem a usa um pagão, ou que estaríamos substituindo
a Palavra de Deus por filosofia, pois se assim fosse, tornaríamos pagãos o apóstolo Paulo,
que usou literatura grega na Escritura48, e todos os pais da Igreja, incluindo aquele que
deu a base da teologia reformada, o imortal Santo Agostinho.
46

MULLER, Richard A. Post-Reformation Reformed Dogmatics. Baker Academic 2ª ed. Vol. 1. 2003

pg.30.
47

MULLER, 2003. p 31.

48

Como exemplo, podemos citar o texto de 1 Coríntios 15.33, quando o Apóstolo usa uma frase de um

autor grego chamado Menandro para ensinar os cristãos.

65

Escolasticismo Reformado: ascensão, declínio e suas características
A influência grega é clara quando observamos por exemplo o conceito de Deus nos
gregos: em Platão Deus era imutável, para Aristóteles Deus era o motor imóvel, o ato
puro, e segundo Herman Bavinck,
A teologia cristã concordou com essa avaliação. Deus, de acordo com
Irineu,

é

sempre

o mesmo, auto-idêntico. Em Agostinho, a

imutabilidade de Deus flui diretamente do fato de que ele é o ser
supremo e perfeito... A mesma ideia aparece repetidamente nos
escolásticos e nos teólogos católicos romanos, tanto quanto nos teólogos
luteranos e reformados.49

Bavinck diz o mesmo sobre o conceito de eternidade, que os reformadores concordaram,
sem adicionar nem tirar, o que primeiramente foi desenvolvido por Agostinho, melhorado
em Boécio e, por fim, tomando sua forma final em Tomás de Aquino. O próprio Bavinck
era um aristotélico.50
Fica mais fácil entender o relacionamento entre Calvinismo, escolasticismo e filosofia
grega quando entendemos que os reformadores nunca pensaram em criar uma outra
Igreja, mas reformar a Igreja Antiga. A intenção nunca foi descartar tudo que foi ensinado
pelos Santos, como Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, mas corrigir e descartar
aquilo que fora considerado desvio. Assim, no calvinismo, digo em sua forma
confessional, encontraremos elementos fortes do escolasticismo, mesmo que essa verdade
seja difícil de aceitar para os adeptos de um calvinismo mais recente que demonizaram o
escolasticismo, principalmente na abordagem tomista, por causa de sua epistemologia. O
reformador João Calvino incentiva a leitura dos filósofos dizendo que seus ensinamentos
são verazes, é lógico que enquanto nos ajuda a entender a Escritura e e se lhe submete a
ela. Calvino claramente diz:

49

BAVINCK, H. Dogmática Reformada: Deus e a criação. Cultura Cristã. Vol 2. 2012. p 157-158.

50

Prefácio à edição em inglês de BAVINCK, H. Teologia Sistemática: Fundamentos Teológicos da Fé

Cristã. Socep. 2001. p 7.
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Quanto, porém, às próprias faculdades da alma, relego aos filósofos que
dissertem com mais sutileza. Para que a piedade seja edificada, nos será
suficiente uma definição singela. Confesso que as coisas que ensinam
são realmente verazes, não apenas agradáveis de se conhecer, como
também são proveitosas e por eles habilidosamente coligidas, nem
tampouco proíbo de seu estudo aqueles que estão desejosos de
aprender.51

Jerome Zanchius também ensina:
Não há razão para alguém rejeitar esse estudo da filosofia natural como
inútil em assuntos humanos ou condená-lo como prejudicial ao
cristianismo: ao contrário, é da maior utilidade no estudo de todas as
artes liberais; na promoção da filosofia moral; no reconhecimento e
adoração a Deus; no entendimento adequado da Sagrada Escritura; na
confirmação de muitas doutrinas cristãs e na refutação de heresias; e
finalmente na promoção da piedade.52

Uma característica forte do escolasticismo reformado é não só o método, mas a
predominância da teologia aristotélica-tomista em detrimento das demais, como
escotistas, occamistas ou místicas. Não nos enganemos, Calvino não era menos
escolástico que seus contemporâneos. Em verdade, a declaração de Vicente Temudo
Lessa, sobre o reformador, é surpreendente: Aplicado à teologia, deleitava-se em Scotus,
Boaventura, e, especialmente em Aquino. Não viesse a ser um reformador, como
aconteceu, certamente seria um ardente discípulo do Doctor Angelicus. Não foi debalde
que o apelidaram de Aquino da reforma protestante.53
Não nos enganemos achando que Calvino era menos escolástico que seus sucessores, o
Dr Willen J Van Asselt clarifica e retifica o erro de afirmar que Calvino era contra a
escolástica da seguinte forma:

51

52

CALVINO. Institutas. 1.15.6
ZANCHI, G. apud BURCHILL, C. J. Girolamo Zanchi:Portrait of A Reformed Theologian and His

Work. Sixteenth Century Journal. XV. Nº 2. 1984. p 6.
53

LESSA, V. T. Calvino, 1509-1564, sua vida e obra. Casa Editora Presbiteriana. São Paulo. p 41.
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Além disso, é provável que Calvino mergulhou na teologia escolástica
medieval após sua conversão e que ele aprofundou seu conhecimento
dela em grande parte por meio de comentários católicos romanos sobre
as sentenças de [Pedro] Lombardo. Isso permite concluir que, quando
Calvino atacou os “escolásticos”, ele não estava pensando nas primeiras
escolas medievais, mas apenas nos últimos teólogos nominalistas que
conheceu durante seus estudos em Paris. Muller sublinhou esta
conclusão sabendo que as críticas de Calvino aos escolásticos nas várias
traduções francesas das Institutas (de 1541 a 1560) e nos sermões
publicados em francês não se referiam aos escolásticos em geral, mas
dirigiam-se especificamente contra os teólogos de Sorbonne em Paris,
os théologiens Sorbonniques. Muller concluiu que Calvino não estava
atacando a tradição escolástica mais antiga, mas sim a teologia
nominalista tardia de Sorbonne em seu tempo. Muller também aponta
para o fato de que Calvino, apesar de sua crítica a várias distinções
escolásticas (por exemplo, o poder absoluto e ordenado de Deus),
adotou distinções da escolástica mais antiga em vários lugares nas
Institutas sem qualquer comentário, e que ele reconheceu sua utilidade.
Aqui podemos apontar, por exemplo, os diferentes tipos de necessidade
no tratamento da providência (Institutas, 1.16.9; ver também acima,
seção 2.8.3) e sobre a pessoa divino-humana do Mediador (Institutas,
2.12.1). Também parece haver uma grande continuidade entre a exegese
de Calvino e a dos doutores medievais. A exposição de Calvino de
Êxodo 3:14 ("Eu sou quem eu sou"), por exemplo, mostra grandes
semelhanças com a exegese de Tomás de Aquino e Duns Scotus.54

Richard Muller diz que:

54

ASSELT, W. J. V. Introduction to Reformed Scholasticism. Reformation Heritage Books. 2011. p 61.
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Na primeira e principal apresentação da tese sobre ideias reformadas de
liberdade e contingência, parece que Vos identificou que Calvino
ensinava uma abordagem básica e sem nuanças da contingência e
liberdade, complicada por uma ênfase na questão específica de pecado,
graça e livre escolha. Mas, em uma reapresentação subsequente da tese,
Vos recuou dessa ideia e identificou Calvino como um determinista
tomista em contraste com modelos escotistas posteriores adotados por
seus sucessores no século 17.55

Richard Muller destaca a influência predominantemente tomista em toda teologia
reformada:

55

MULLER. 2019. p 49.
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Os textos do início da Idade Moderna se caracterizam, além do mais,
por uma relativa ausência de referência positivas a Escoto ou a
escotistas contemporâneos e por uma preponderância de referências a
Tomás de Aquino e vários tomistas contemporâneos. Entre os doutores
medievais o ponto de referência mais frequente de Zanchi é Tomás de
Aquino. O uso, por Voécio, da terminologia da contingência sincrônica
em polêmica em 1652 fez referências tanto de adversários no debate
sobre a livre escolha humana quanto a de teólogos cujos argumentos
favoreciam os do próprio Voécio. Entre os adversários, Voécio citou
pensadores jesuítas Rodrigo de Arriaga e Francisco Oviedo. A favor de
seus argumento, Voécio citou os teólogos reformados Paul Ferry e
Samuel Rutherford e então comentou que naquele assuntos, "alguns
papistas, como tomistas", estavam de acordo com os reformados,
citando primeiramente Tomás de Aquino e em seguida François du Bois
(Francisco Sylvius), um famoso comentador da Summa Theologiae de
Aquino. Além disso, conforme destacado por Beck, Voécio fez
referência à obra de Diego Alvarez como antecedente e até mesmo
como fonte de seu próprio pensamento sobre a questão da contingência,
utilizando positivamente o conceito tomista de concorrência divina
como uma praemotion physica... Mesmo assim, Rutherford e Turretini
defenderam a relação positiva entre as teorias reformada e tomista de
premoção, fazendo referência a fontes dominicanas do início da Idade
Moderna e, nesse aspecto, não fazendo nenhum comentário sobre textos
escotistas ou franciscanos no mesmo período.56

Herman Bavinck também dirá que Essencialmente, os reformados não tiveram outra
convicção. Por essa razão, um certo Livinus de Meyer corretamente disse: “Um ovo não
se parece mais com outro ovo do que a doutrina calvinista se parece com a tomista”57

56

MULLER. 2019. p 86-88

57

BAVINCK. H. Dogmática Reformada. Vol 3. Cultura Cristã. 2012. p 62
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Abraham Kuyper também diz que Aquele que se recusa a consultar Tomás de Aquino se
enfraquece como teólogo.58
Um estudo recente sobre a biblioteca da academia de Calvino em Genebra, mostrou a
posse de muitas obras da escola tomista e a total ausência de obras nominalistas.59 Foram
doze obras só do Cardeal Caetano, que era o maior tomista de seu tempo.60
John Patrick Donnely falando sobre Pedro Mártir Vermigli, diz que Dentro de suas obras
explicitamente teológicas, Mártir refere-se a Aristóteles noventa e oito vezes, dez vezes
mais do que Calvino nas Institutas. As obras de Mártir citam treze outros filósofos
aristotélicos num total de oitenta e cinco vezes. Mártir também se refere a vinte autores
escolásticos medievais, particularmente Pedro Lombardo e Aquino. Ele nunca cita com
aprovação um trabalho nominalista.61
Essa oração puritana, que Arthur Bennett decidiu chamar de “O Movedor”, não deixa
dúvidas, fazendo alusão direta ao principal princípio filosófico tomista, como está
ensinado na primeira via de São Tomás, a saber: tudo que se move é movido por outro, e
que Deus é o primeiro motor. Assim diz:
Oh causa suprema do movimento, que eu esteja sempre subordinado a
ti, achando-me no caminho em que andas e no qual teu Espírito se
move, cuidando para não me apartar de ti, tornando-me insensível ao teu
amor. Não moves o homem como pedra, dota-os de vida, não para que
se movamsem ti, mas em submissão a ti, pois és o primeiro movedor.62
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Algo importante de se notar, é que assim como Lutero, Calvino se posicionou contra a
multiplicação desnecessária de termos, algo muito comum na escolástica medieval, porém
nunca se posicionou contra novos termos teológicos, como o mesmo diz: Se alguém,
então, censura a novidade dos termos, porventura não se julgará, com merecida razão, que
não se atenta dignamente para a luz da verdade, visto que está a censurar apenas isto:
tornar a verdade clara e lúcida.63
Para Mcgrath, Calvino via com suspeitas o pensamento de Aristóteles, algo que pode
parecer paradoxal devido ao seu forte viés tomista, mas mesmo que aceitemos tal
afirmação64, o mesmo Mcgrath afirma que o período pós-reforma rejeitou totalmente
essas suspeitas de Calvino e tornou Aristóteles um forte aliado.65
Se lermos a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, encontraremos termos como
causa primária, causa secundária, causa contingente, causa necessária, causa livre,
substância, natureza, pessoa, contingência, necessidade, espírito puríssimo, que são
termos que dificilmente seriam explicados sem a filosofia escolástica. Além disso, a
doutrina da simplicidade divina, que foi defendida por todos os calvinistas, e foi
desenvolvida no período escolástico, jamais poderia ser explicada sem o apelo dessa
mesma filosofia. Algo interessante e digno de nota, que ilustra muito bem como se deu a
formação da doutrina calvinista após a morte de Calvino, foi que Beza, quando ainda
reitor da Academia de Genebra, recusa um candidato a professor chamado Petrus Ramus
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CALVINO, J. Institutas 1.13.3
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(fundador do Ramismo) como titular dessa academia, justamente porque o candidato não
era aristotélico (escolástico), vejam como Beza o responde:
O primeiro obstáculo é que no momento não há vaga na Academia, e
nossos recursos são tão pequenos que não podemos aumentar o número
de professores... O segundo obstáculo jaz em nossa determinação de
seguir a posição de Aristóteles, sem desviar uma linha, quer Lógica,
quer nas demais áreas de nossos estudos.66

A academia de Genebra era a maior academia de calvinismo do mundo, o que mostra
irrefutavelmente como a teologia calvinista tradicional tem laços estreitos com o
aristotelismo e, consequentemente com o escolasticismo.
Herman Dooyeweerd dirá que a filosofia escolástica, em seu viés aristotélico-tomista, foi
completamente assumida pela Teologia Reformada clássica:
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Não devemos esquecer que o processo de decadência da teologia da
Reforma começou com a restauração da filosofia escolástica nas
universidades protestantes. Esta restauração efetuada por Melanchton e
Beza, significou (involuntariamente, é claro) uma negação do princípio
integral da Reforma com sua implicação de uma reforma interna de toda
a vida cristã por sua sujeição à autoridade radical e central da revelação
da Palavra de Deus testemunhou o fato de que o motivo básico religioso
antibíblico da natureza e da graça começou a recuperar uma influência
crescente nas visões teológicas e filosóficas do protestantismo. A visão
católica romana em sua concepção tomista - segundo a qual a filosofia
não pode ter nenhum outro princípio de conhecimento além da luz
natural da razão, enquanto a teologia tem uma fonte supranatural de
conhecimento na revelação – foi completamente assumida. Mas o
retorno a essa visão implicava um retorno ao fundamento escolástico da
teologia dogmática sobre os fundamentos metafísicos da filosofia
aristotélica em sua acomodação externa à doutrina da Igreja. Isso
significava

que

qualquer

ataque

à

metafísica

aristotélica

era

corretamente sentido como um ataque à tendência escolástica da própria
teologia reformada e na medida em que a influência da metafísica
tomista-aristotélica havia se revelado em algumas formulações das
confissões reformadas, especialmente na Confissão de Westminster esse
ataque poderia ser facilmente interpretado como um desvio da doutrina
da Igreja. 67

Para Dooyeweerd esse era justamente o problema a ser resolvido. Para o pensador
holandês a tese de que o aristotelismo-tomista foi a causa do calvinismo clássico não ter
se sustentado, afirmando esse ser um pressuposto não bíblico para se fazer teologia.
Embora em nosso trabalho encaremos essa tese como sendo um erro, Dooyeweerd
confirma o fato histórico de que a Teologia Reformada era escolástica e tomista.
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4. Os grandes nomes do escolasticismo reformado
Lembremos do gigante reformado chamado Gisbertus Voetius, também conhecido como
Papa de Utrecht, justamente pela sua defesa da ortodoxia calvinista. Foi influente no
Sínodo de Dort, e é conhecido pelo seu escolasticismo, também chamado de o maior dos
escolásticos68. Gisbertus Voetius usou a tese da pré-moção física divina, que foi
desenvolvida por Santo Tomás de Aquino, no esteio de Aristóteles, para debater e
combater o falso ensino cartesiano e ocasionalista de Descartes69. William Ames era um
tomista70, e foi o autor mais citado na história do calvinismo, para se ter uma ideia, ele foi
citado mais que Lutero e Calvino juntos dentro da nossa tradição. Francis Turretini, que
foi o primeiro a escrever baseado nas confissões e cânones de Dort, por isso é
considerado como o sistematizador de um calvinismo confessional, é um exemplo de
escolasticismo que se nota em uma leitura rápida dos seus escritos recheados de várias
citações de Aristóteles, e aos teólogos medievais, em particular, Tomás de Aquino. O
mesmo também defendeu as teses de pré-moção física71, assim como Voetius, para
explicar o concurso providencial divino. Girolamus Zanchi, com toda a sua envergadura
intelectual, era conhecido como um calvinista em termos de conteúdo teológico e um
tomista em termos de filosofia e metodologia.72
Ainda devemos considerar que não se deve pensar que tudo que foi escrito no período
escolástico seja heresia, a linha que separa a heresia da ortodoxia no período escolástico é
bem nítida. Por que eu deveria desprezar os argumentos de Santo Anselmo, o pai dos
escolásticos, sobre a substituição penal, que é a base da expiação limitada?
68
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Podemos citar outros grandes teólogos calvinistas que foram extremamente escolásticos,
como Theophilus Gale, Pedro Mártir, John Humfrey, John Owen, Franciscus Junius,
Benedict Pictet etc. JKS Reid, observa que em Calvino, Bullinger, Musculus, Vermigli,
Beza, Ursinus, Zanchius Polanus e Perkins encontramos nesses pensadores, no lado da
providência e da causalidade divina abrangente, uma concepção de panergismo escotista
(de John Duns Scotist) ou uma concepção escolástica padrão da concordância da vontade
divina e humana73, em outras palavras: eram todos escolásticos, de uma forma ou de
outra, e note-se, não só em método, mas também em conteúdo, o que nos leva a crer que
as críticas ao conteúdo eram pontuais, geralmente nos pontos de discordância das próprias
tradições. Richard Muller diz que:
...existem também várias abordagens ao pensamento reformado, tanto na
Reforma quanto no período da ortodoxia, que tem identificado outros
antecedentes medievais. Além disso, um exame da teologia de Pedro
Mártir Vermigli, uma teologia extremamente influente na época da
Reforma e com frequência vista como uma das mais importantes
antecessoras da ortodoxia reformada, tem identificado raízes tanto no
tomismo como no agostinianismo medieval tardio de Gregório de
Rimini. Wolfang Musculus citava regularmente Aquino, Escoto e
Occam.74

5. O Declínio do Escolasticismo Reformado
Muller pontua que na era da alta ortodoxia, depois do ano de 1685, inicia-se um processo
de declínio do método escolástico, caracterizado pela substituição do modelo filosófico
antigo do aristotelismo cristão para uma nova espécie de racionalismo ou até mesmo por
uma versão de dogmática não-filosófica. Muller dirá que no século XIX a escolástica
protestante foi esquecida ou avaliada de forma superficial e negativa:
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O acolhimento e o uso concretos da filosofia pelos escolásticos
protestantes praticamente não foram examinados por esses acadêmicos
mais antigos75, e, quando investigados, foram apresentados de forma
bem superficial, muitas vezes com avaliações dogmáticas altamente
negativas. Esses exames superficiais tem muitas vezes operado na
suposição de que a escolástica protestante pode ser simplesmente
considerada uma herança aristotélico-tomista.76

R. Scott Clark analisa esse movimento, e suas conclusões coincidem com as de Muller. S.
Clark, após dizer que a crítica de John Frame ao escolasticismo reformado não passa de
um grande espantalho e que as críticas de Barth e Briggs foram analisadas e respondidas,
testemunha que durante 20 anos fez a experiência de colocar seus alunos em contato com
as fontes secundárias sobre o escolasticismo reformado, que foram escritas no século XIX
e XX, e depois ao colocar tais alunos em contato com as fontes primárias, ele diz que os
alunos relatam consistentemente que o que encontram nas fontes primárias não é
[compatível com] o que a literatura secundária mais antiga descreve.77
O declínio do escolasticismo reformado se deu em paralelo com o declínio da filosofia
aristotélica-cristã nas universidades europeias. Além das já confirmadas calúnias e falta
de entendimento da mesma, os métodos do humanismo foram em si sendo mais e mais
levados para um distanciamento da base filosófica que veio anteriormente a ele, se
distanciando cada vez mais do método que foi predominante nas universidades no século
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XV, XVI e XVII. Como observado por Muller,78 a ortodoxia tardia (que ele classifica
como a última era do escolasticismo reformado) foi cada vez mais influenciada pelas
várias escolas de filosofia racionalista, e foi assolada pelas marés da exegese
histórico-crítica.
Com o subsequente surgimento de uma dogmática racionalista, o escolasticismo
protestante chegou ao fim. Segundo Muller, o declínio da ortodoxia protestante coincide,
portanto, com o declínio dos fenômenos intelectuais inter-relacionados do método
escolástico e do aristotelismo cristão. A filosofia racional era incapaz de se tornar uma
ancilla (serva, escrava) adequada da teologia e, em vez disso, exigiu que ela mesma, e não
a teologia, fosse considerada a rainha das ciências. Sem uma estrutura filosófica adequada
para pautar sua teologia, o escolasticismo reformado chegou a um fim.79
Outro motivo foi o surgimento do teólogo reformado Herman Dooyeweerd, que atacou o
escolasticismo reformado como sendo um resquício do catolicismo romano e do
paganismo. Segundo o autor supracitado, foi justamente esse pressuposto pagão que fazia
uma divisão entre natureza e graça que causou a pós-modernidade e a derrota do Teologia
Reformada. A Teologia Reformada então precisava se voltar para o seu verdadeiro
pressuposto, que era a Palavra de Deus, surge, nesse momento, o que conhecemos hoje
como pressuposicionalismo, que é altamente contrário a qualquer escolasticismo.
Atualmente, após a década de 70 do século passado, está havendo uma redescoberta do
valor do escolasticismo reformado, como diz Scott Clark:
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... após a publicação da dissertação de Jill Raitt sobre o pensamento de
Teodoro de Beza acerca da Ceia do Senhor, chamada The Eucharistic
Therology of Theodore Beza: Development of the Reformed Doctrine
[A Teologia Eucarística de Teodoro de Beza: Desenvolvimento da
Doutrina Reformada] (Chambersburg: American Academy of Religion,
1972). A dissertação de PhD em Stanford, em 1974, de Bob Godfrey,
sobre o Sínodo de Dort, incrementou o debate e continua sendo um
recurso valioso para entender o assunto através da ótica da ortodoxia
reformada precoce. No entanto, a maré só começou a mudar à favor da
ortodoxia histórica em 1978, quando Richard Muller começou o que foi,
por muitos anos, uma luta individual contra a concepção mais aceita da
história do escolasticismo reformado. Na verdade, [essa concepção mais
aceita,] se tratava de um desvio do “gênio”, “espírito” e até da teologia
da Reforma, que marcou uma volta ao “racionalismo” medieval e ao
movimento espiritualmente estultificante que destruiu mais ou menos as
igrejas reformadas e pavimentou o caminho para a ascensão do
liberalismo.80

Temos hoje grandes nomes do escolasticismo reformado, como Richard Muller, Antonine
Vos, Paul Helm, Willem J. Van Asselt, Scott Clark, Asa Goudriaan etc.

6. Uma Sucinta Resposta a Schaeffer, Dooyewerd e Clark
Atualmente, apesar de fazermos uso exaustivo da lógica aristotélica, incoerentemente,
alguns a consideram uma filosofia pagã e que por isso deve ser considerada um corpo
estranho no cristianismo. Ademais, autores como Francis Schaeffer81 e Herman
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Dooyeweerd82 tem rejeitado a Teologia Natural e o tomismo com a acusação de que os
mesmos nos levam a uma visão de um homem autônomo de Deus, pois separaria a graça
e natureza. Além desses, temos Gordon Clark que tem acusado a teologia natural de
Tomás de Aquino de empirismo83, e são exemplos recentes e claros do que outrora fora
criticado por Richard Muller, autores que analisaram o tomismo e a teologia escolástica,
superficialmente e negativamente, e esquecendo que nossos pais acreditavam em uma
teologia natural e que, mais importante, isso não nos leva ao empirismo ou separação
entre graça e natureza.
Quanto à teologia natural, Francis Turretin afirma que os socinianos eram os que
negavam a teologia natural, não os ortodoxos (referindo-se à teologia reformada):
Nossa controvérsia aqui e com os socinianos, que negam a existência de
uma teologia natural ou conhecimento de Deus, e sustentam que o que
pode parecer isso, em parte, fluiu da tradição transmitida desde Adão e,
em parte, de revelações feitas em diferentes épocas (Socinio,
Praelectiones theologicae 2 [1627], pp. 3-7; Christopher Ostorodt,
Unterrichtimg ... hauptpuncten der Christlichen Re/igion 3 [1612], pp.
23-28). Os ortodoxos, ao contrário, uniformemente ensinam que há uma
teologia natural, em parte inata (derivada do livro da consciência por
meio de noções comuns [koinas ennoias]) e em parte adquirida (extraída
do livro das criaturas, discursivamente).84

Joel Beek vai dizer que entre os puritanos encontramos concordância geral sobre a
veracidade e, portanto, a utilidade da teologia natural quando devidamente entendida.85
Para os puritanos, afirma Beeke o conhecimento de Deus é em parte natural e em parte
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sobrenatural

é inato e adquirido, graça e natureza são inseparáveis e se reforçam

mutuamente.
Sobre a acusação de que São Tomás separou natureza e graça, o Dr. Sproul emite o
seguinte parecer:

Talvez nenhum outro pensador católico tenha sido mais difamado, mal
interpretado e mal compreendido por críticos do que Tomás de Aquino.
É amplamente aceito que o erro mais destacado de Tomás foi separar
natureza e graça. Essa acusação é uma bobagem completa; nada poderia
estar mais longe da verdade. Quem acusa Tomás de separar a natureza e
a graça não entendeu o principal de sua filosofia, particularmente com o
respeito a sua monumental defesa da fé cristã.86

Edward Feser,87 tomista da mais alta cepa, observa que segundo Tomás de Aquino, todo o
conceito de razão autônoma é um construto de iluminação. Quando Tomás de Aquino
oferece suas cinco ‘provas’ da existência de Deus, ele apenas demonstra que o teísmo
cristão é racional e coerente. Ao usar esses argumentos, Tomás de Aquino não implica
que todas as verdades da fé cristã devam, ou mesmo possam ser racionalmente
demonstradas. Tomás de Aquino argumenta que a Trindade, a encarnação e outras
doutrinas são consideradas apenas pela revelação, e não pela dedução lógica, dessa forma
o conhecimento totalmente adequado de Deus não pode ser descoberto pela razão.
Não há, em parte alguma dos escritos de teólogos escolásticos que defenderam uma
teologia natural, sejam eles reformados ou da Igreja de Roma, que defendam que há uma
separação entre natureza e graça, senão que há uma distinção na ordem da razão. Aliás,
esse era um aspecto basilar da crença puritana, que a graça não estava contra a natureza, e
o fato de todos os puritanos aceitarem a utilidade da teologia natural concomitantemente
com tal crença, já mostra derrota da acusação feita por Schaeffer e Dooyeweerd. Para
escolásticos reformados, assim como se distingue a natureza divina e humana de Cristo,
86
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mesmo que as duas sejam inseparáveis, ou que se faça distinção entre as três pessoas da
Trindade mas sem separá-las, natureza e graça são apenas distintas, mas não separadas,
pois se distinção equivalesse a separação, então seríamos nestorianos e triteístas.
Quanto às críticas de Gordon Clark, também não logram êxito. Clark diz que Tomas,
seguindo Aristóteles, sustentava que todo conhecimento surge na sensação88. É de
extrema ignorância dizer que para Santo Tomas e Aristóteles todo conhecimento surge na
sensação. Para ele, na verdade, o conhecimento embora se inicie pela sensação, não se
deriva totalmente dela, e pode, ademais, ultrapassá-la, como de fato acontece no
conhecimento das realidades suprassensíveis (como Deus e as substâncias separadas89). O
chamado aristotelismo-tomista está longe tanto das posições empiristas e sensualistas (de
Locke, Hume e Condillac), como das racionalistas (de Leibniz, Wolff e Descartes), e
defende uma síntese das exigências de um e outro, situando-se assim como uma posição
intermédia onde convém afirmar certa capacidade nativa de universalidade no sujeito, e
certa participação da experiência na construção do conhecimento, isso está de acordo com
a defesa de Francis Turretin, que era um grande tomista reformado, e parece antecipar os
erros dos teólogos supracitados. Turretin diz que Os ortodoxos, ao contrário,
uniformemente ensinam que há uma teologia natural, em parte inata (derivada do livro da
consciência por meio de noções comuns [koinas ennoias]) e em parte adquirida (extraída
do livro das criaturas, discursivamente)90
Aliás, o ceticismo em relação aos sentidos, defendido por Clark e outros
pressuposicionalistas, também é o argumento favorito dos céticos e dos espiritualistas
cartesianos: o erro dos sentidos. Para dissipar a objeção basta destacarmos, que para que o
argumento seja válido é forçoso que o erro seja um fato, isto é, que seja real e percebido
como tal; contudo, dizer que é real, é dizer que é verdade que nos equivocamos. Assim
sendo, se é verdade que nos equivocamos algumas vezes, não é possível que nos
equivoquemos sempre. Ademais, o erro só pode ser conhecido em relação com a verdade,
tomamos consciência dele por oposição com juízos verdadeiros e conhecidos como tais.
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Se estivéssemos, portanto, em constantemente erro, tampouco teríamos a noção de erro.
Consequentemente, a possibilidade de um erro universal dos sentidos está excluída na
medida em que nos damos conta de que nos equivocamos acerca de determinada coisa.
Certamente, nossos reformadores jamais negaram o poder dos nossos sentidos, Turretini
afirma que É certo que nenhum conhecimento real nasce conosco, e que, nesse aspecto, a
pessoa se assemelha a uma tábula rasa (tabulae rasae)91. Obviamente ele não fala das
realidades suprassensíveis, mas dos inteligíveis. O conhecimento divino, na teologia
reformada ortodoxa, é natural e sobrenatural, parte inato, parte adquirido.

Conclusão
Desprezar a escolástica é desprezar os nossos pais reformadores. É ignorar que houve
uma continuidade na teologia reformada que se utilizou muito da teologia medieval. É
alimentar a ilusão e até mesmo a calúnia apologética papista de que a reforma protestante
foi na verdade uma revolução e não uma reforma, o que não corresponde aos fatos. É
isolar até mesmo os reformadores de seu próprio contexto medieval, pois eram homens de
seu tempo. A maioria esmagadora era tomista, salvo exceções, mas todos eram
escolásticos de alguma forma. Algo notado por Richard Muller é o abandono dos termos
da teologia escolástica92, o que tem sido danoso para a nossa teologia que tem sido tratada
de forma simplista, reducionista e que muitas vezes temos nos alimentado de artigos de
blogueiros (Vide Vincent Cheung) desprezando nossa tradição por uma falsa associação
com catolicismo romano, o que tem na verdade nos levado a heresias bem piores que o
papismo, como o ensino de Cheung de que Deus é autor do pecado. O calvinismo clássico
é escolástico, e é salutar se voltar para ele e procurar a crença dos nossos pais. Ela é
sólida, é bíblica, é tradicional e faz parte de nossa história.
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A ressurreição de Jesus: sua historicidade e valor
apologético
Djesniel Stheieny Krause93

Resumo: A pesquisa do Jesus histórico tem sua origem no século XIX, passando, desde
então, por três fases, chamadas de antiga busca, nova busca e terceira busca do Jesus
histórico. Atualmente, na terceira busca, os evangelhos são considerados fontes dignas de
informações relevantes sobre a vida e obra de Jesus. A grande maioria dos estudiosos
aceita, independentemente de suas crenças pessoais, que Jesus existiu enquanto figura
histórica, morreu crucificado, foi sepultado, seu túmulo foi encontrado vazio por um
grupo de mulheres e os discípulos passaram a acreditar sinceramente terem tido
experiências com o Jesus ressurreto. Diante destas informações, alguns autores
propuseram teorias naturalistas para explicar dos dados aceitos, porém todas elas falham
em algum sentido. A partir de uma inferência à melhor explicação, a ressurreição de Jesus
é a melhor hipótese explicativa para elucidação das evidências disponíveis atualmente.
Palavras-chave: Apologética. História. Ressurreição. Novo Testamento

Abstract: The search for the historical Jesus has its origins in the 19th century and has
since gone through three phases, called the old search, the new search and the third search
for the historical Jesus. Currently, in the third quest, the gospels are considered worthy
sources of relevant information about the life and work of Jesus. The vast majority of
scholars accept, regardless of their personal beliefs, that Jesus existed as a historical
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figure, died crucified, was buried, his tomb was found empty by a group of women, and
the disciples sincerely believed they had had experiences with the resurrected Jesus .
Given this information, some authors have proposed naturalistic theories to explain the
accepted data, but all of them fail in some sense. From an inference to the best
explanation, the resurrection of Jesus is the best explanatory hypothesis for elucidating
the evidence currently available.
Keywords: Apologetics. History. Ressurection. New Testament.

Introdução

Em uma era de secularização, onde o cristianismo tem sido atacado e desafiado a cada
dia, principalmente nas universidades brasileiras, faz-se necessário uma abordagem
apologética das verdades centrais do cristianismo, em especial, da existência histórica da
figura de Jesus Cristo, bem como sua ressurreição corporal dos mortos.
O presente trabalho visa demonstrar e analisar as evidências históricas que atestam a
veracidade e historicidade das alegações neotestamentárias a respeito da ressurreição de
Jesus, bem como seu valor apologético na tarefa da evangelização.
O trabalho tem como objetivo geral, demonstrar a possibilidade de uma defesa persuasiva
para o cristianismo em contextos hostis à fé, em especial no que diz respeito a críticos que
colocam em dúvida as alegações sobre a ressurreição de Jesus.
A fim de alcançar este objetivo, foi analisado, a partir da pesquisa bibliográfica, o
desenvolvimento da pesquisa do Jesus histórico, verificado os dados universalmente
aceitos pelos estudiosos, acerca da vida de Jesus enquanto figura histórica; também foram
mencionadas as principais teorias naturalistas que buscam explicar os dados aceitos, e por
fim, demonstrado que a ressurreição de Jesus representa a melhor hipótese explicativa das
evidências disponíveis atualmente.
Tal envolvimento com a pesquisa histórica por parte de cristãos comprometidos se faz
necessária, para que a verdade e factualidade da ressurreição de Jesus como fato histórico
seja defendido com veemência nos círculos acadêmicos, e assim o cristianismo
permaneça sendo uma opção intelectualmente viável para homens e mulheres que
valorizam a razão.
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1. A Ressurreição de Jesus
A pesquisa do Jesus histórico é um tema de extrema importância para a teologia cristã, tal
importância se acentua ainda mais quando considerados os desafios impostos pela
secularização que ocorre nas universidades, bem como a islamização do continente
europeu e americano.
De acordo com o estudioso do Novo Testamento, Giuseppe Segalla, “A questão do Jesus
histórico, na realidade, é tão antiga quanto são antigos os evangelhos”. (grifo do autor)
(SEGALLA, 2013, p. 18)
Entretanto a assim chamada Busca do Jesus histórico tem seu início no século XIX e se
desenvolveu desde então.
Craig Evans, professor de Novo Testamento no Acadia Divinity College discorre com
maestria a respeito do desenvolvimento da pesquisa do Jesus histórico, em suas palavras:
A antiga “Busca do Jesus Histórico” (às vezes, denominada “busca do
século 19”), foi lançada quando acadêmicos começaram a questionar as
intenções de Jesus. Os escritos de Hermann Samuel Reimarus,
publicações póstumas (1774-1778), defendiam que Jesus tentara se
estabelecer como rei político terrestre de Israel. A tese provocante levou
a novas leituras críticas dos Evangelhos. As reviravoltas da antiga
“Busca” foram comentadas e avaliadas com eloqüência por Albert
Schweitzer, com o que se tornou, ele mesmo, um clássico: The Quest for
the Historical Jesus. O surgimento da crítica formal nos anos de 1920,
cujos primeiros praticantes pensavam que grande parte do material dos
evangelhos não fosse derivada de Jesus, mas tivesse origem na igreja,
levou muitos a abandonar tal Busca; foi considerada historicamente
impossível – e teologicamente ilegítima, conforme alguns teólogos. Mas
uma Nova Busca, procurando encontrar a ligação entre o Jesus histórico
e o “Cristo da fé”, foi iniciada na década de 1950; depois ainda, na
década de 1980, veio outra fase, agora chamada de “Terceira Busca”.
(grifo do autor)(EVANS, 2009, p. 205)
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A respeito da primeira busca, H. Wayne House afirma:
“A primeira busca tentava encontrar evidências nos evangelhos que confirmassem o
conhecimento do Jesus histórico”. (HOUSE, 2009, p. 192)
Tal busca, entretanto, não obteve o êxito esperado.
Já a segunda busca do Jesus histórico, como comenta o mesmo autor, “teve início com a
publicação do ensaio de Ernst Käsemann (1906-1998), aluno de Rudolf Bultmann, ‘The
Problem of the Historical Jesus’ [‘O problema do Jesus histórico’], em 1954”. (HOUSE,
2009, p. 191)
A segunda busca “aceitava a distância inseparável entre fé e história, não estava
interessada em confirmar o Jesus histórico; ao contrário, focava no Cristo querigmático, o
Cristo pregado pela igreja” (HOUSE, 2009, p. 192)
Tal tendência, entretanto, causou uma desvalorização da realidade histórica de eventos
centrais do cristianismo, tais como a ressurreição de Jesus.
E por último, sobre a terceira busca, Hayne House afirma:
A metodologia da terceira busca foi muito mais aperfeiçoada que a das
duas anteriores. Agora, os estudiosos, usando técnicas modernas de
pesquisa envolvendo um amplo cruzamento de disciplinas, buscam ligar
Jesus de novo a seu cenário histórico. (HOUSE, 2009, p. 200)

William Lane Craig, que é, inquestionavelmente, um dos principais apologistas
contemporâneos escreve sobre as oportunidades apologéticas que a igreja cristã tem, com
o alvorecer da terceira busca, sem suas palavras:
A crítica bíblica está empreendendo uma nova busca do Jesus histórico
que trata os evangelhos seriamente como fontes históricas valiosas para
a vida de Jesus e tem confirmado as linhas principais do retrato de Jesus
pintado nos Evangelhos. Estamos bem situados intelectualmente para
ajudar a reformular a nossa cultura de maneira tal a recuperar o terreno
perdido, para que o evangelho possa ser ouvido como uma opção viável
para pessoas pensantes. Imensas portas de oportunidades estão abertas
agora diante de nós. (CRAIG, 2012, p. 17-18)
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Assim, pretende-se agora voltar a atenção ao principal e mais surpreendente evento
histórico do cristianismo, a ressurreição de Jesus.
O físico e também sacerdote inglês John Polkinghorne escreve que “A ressurreição é o
pivô sobre o qual gira a crença cristã. Sem ela, parece-me que a história da vida de Jesus e
sua conseqüente continuidade não são completamente inteligíveis” (POLKINGHORNE,
2008, p. 85).
E o apóstolo Paulo escreve que “se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã, a
vossa fé” (1Co 15:14 In: BÍBLIA, 2012, p. 1089).
O filósofo e teólogo estadunidense William Lane Craig, já mencionado anteriormente,
afirma ser possível construir uma defesa lógica e persuasiva pra a realidade da
ressurreição de Jesus sobre três fatos históricos comumente aceitos pelos estudiosos, a
partir de uma inferência à melhor explicação.
Segundo ele:
Parece-me que a defesa da historicidade da ressurreição de Jesus
repousa sobre as evidências de três grandes fatos, estabelecidos
independentemente um do outro: o túmulo vazio, as aparições depois da
ressurreição e a origem da fé cristã. Se esses três fatos puderem ser
confirmados e não se encontrar nenhuma explicação natural defensável
para eles, estaremos justificados em inferir a ressurreição de Jesus como
a explicação mais provável dos dados. (CRAIG, 2012, p. 345)

O túmulo vazio: primeiramente, é necessário certificar-se de que Jesus de fato existiu
enquanto figura histórica, de fato foi morto, e de fato foi sepultado e não enterrado em
uma vala comum, e proclamado ressurreto quando o corpo já não poderia mais ser
reconhecido, ou o túmulo encontrado.
Quanto à existência de Jesus enquanto figura histórica, o agnóstico Barth Ehrman afirma
de forma enfática que “não importa o que mais se diga sobre Jesus, é possível afirmar
com alto grau de certeza que ele foi uma figura histórica”. (EHRMAN, 2014, p. 144)
A mesma coisa pode ser dita acerca de sua crucificação sob poder de Pôncio Pilatos.
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É importante ressaltar que os judeus não esperavam um Messias que sofreria e morreria,
muito menos que ressuscitaria, antes, os cristãos foram forçados a reinterpretar as
profecias pela força dos fatos que testemunharam.
Alguém que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito por Deus, isto se
baseava no versículo 23, do capítulo 21 do livro de Deuteronômio, então, tiveram que
desenvolver a ideia de um Messias sofredor.
Ehrman novamente comenta sobre isto, “uma vez que seria impossível alguém inventar
um messias crucificado, Jesus deve realmente ter existido, realmente ter levantado
esperanças messiânicas e realmente ter sido crucificado. Nenhum judeu o teria
inventado”. (EHRMAN, 2014, p. 163)
Portanto, sabendo-se agora, que Jesus de fato existiu enquanto pessoa histórica e foi de
fato crucificado, resta a factualidade de seu sepultamento.
Novamente Ehrman responde positivamente, “Jesus não foi apenas crucificado, foi
sepultado”. (EHRMAN, 2014, p. 127)
É importante notar que o sepultamento de Jesus é atestado em múltiplas fontes
independentes, redigidos em um período muito próximo dos próprios eventos, dos quais
as principais fontes são os Evangelhos.
Quão antigas são as fontes que alegam a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus?
Uma das fontes comumente citadas é o evangelho de João, datado na década de 90 d.C,
sua autoria algumas vezes é questionada, Craig Blomberg comenta sobre isto:
Não há dúvida quanto ao nome do autor: era João mesmo [...] A questão
é que não se sabe se foi João, o apóstolo, ou se foi outro. Segundo o
testemunho

de

um

escritor

cristão

chamado

Papias,

em

aproximadamente 125 d.C., havia João, o apóstolo, e João, o ancião,
mas o contexto não deixa claro se ele se referia a uma única pessoa de
duas perspectivas distintas ou a pessoas diferentes. Fora essa exceção,
todos os demais testemunhos afirmam unanimemente que foi João, o
apóstolo,

o

filho

de

Zebedeu,

quem escreveu o evangelho.

(BLOMBERG. In: STROBEL, 2001, p. 29)
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Se Jesus morreu em torno de 30 ou 33 d.C., então há um intervalo de cerca de 60 anos
desde sua morte, sepultamento e ressurreição, até a composição do evangelho de João, e
quanto aos outros evangelhos?
É interessante notar que nenhum dos evangelhos menciona a queda de Jerusalém e a
destruição do templo ocorrida em 70 d.C., toda a sua trama se passava em Jerusalém, e a
menção da destruição do templo seria uma confirmação da profecia de Jesus.
Essa consideração indica que os evangelhos sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas) foram
todos escritos antes do ano 70 d.C.
Alguns críticos os datam posteriores ao ano 70 d.C. justamente por causa das profecias a
cerca da destruição do templo, eles entendem que não é possível que houvessem profecias
reais feitas por Jesus quanto ao futuro.
Isto reflete nada mais do que um preconceito antisobrenaturalista, que elimina
automaticamente todo elemento sobrenatural das narrativas evangélicas.
Ehrman, que é agnóstico afirma:
Poderíamos ampliar o critério da dissimilaridade e alegar que, como o
Templo foi na verdade destruído pelos romanos em 70 EC, nenhuma das
previsões de Jesus pode ser seguramente atribuída a ele – isto é, cristãos
posteriores colocaram previsões da destruição do Templo em sua boca
para mostrar seus poderes proféticos. A maioria dos estudiosos, no
entanto, considera essa visão um tanto radical, já que as previsões da
destruição atendem, em diferentes níveis, a todos os critérios: a)
atestação múltipla (Marcos, João, Atos e Tomé); b) dissimilaridade (ao
menos em um aspecto a forma mais antiga desses ditos parece atender a
esse critério, já que a alegação de Jesus em Marcos de que não sobraria
pedra sobre pedra não se concretizou, como você mesmo pode atestar
visitando o Muro das Lamentações em Jerusalém hoje em dia. Alguém
que soubesse realmente de todos os detalhes da destruição não
inventaria esse verso); e c) tão importante quanto os outros, os ditos são
contextualmente confiáveis. (EHRMAN, 2014, p. 315)
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Ainda assim, os evangelhos podem ser datados ainda mais antigos do que os anos 70 d.C.,
mais uma vez, Craig Blomberg faz um comentário pertinente a respeito do período de
composição dos evangelhos:
Atos termina, aparentemente, sem uma conclusão. Paulo é a personagem
principal do livro, e se encontra preso em Roma. É assim, abruptamente,
que o livro acaba. O que acontece com Paulo? Atos não nos diz,
provavelmente porque o livro foi escrito antes da morte dele. [...] Isso
significa que o livro de Atos não pode ser posterior a 62 d.C. Assim,
podemos recuar a partir desse ponto. Uma vez que Atos é o segundo
tomo de um volume duplo, sabemos que o primeiro tomo – o evangelho
de Lucas – deve ter sido escrito antes dessa data. E já que Lucas inclui
parte do evangelho de Marcos, isto significa que Marcos é ainda mais
antigo. Se trabalharmos com a margem aproximada de um ano para cada
um, chegaremos à conclusão de que Marcos foi escrito por volta de 60
d.C., talvez até mesmo em fins da década de 50. (BLOMBERG. In:
STROBEL, 2001, p. 43)

Assim, temos fontes independentes que foram escritas cerca de 30 anos de intervalo entre
o evento em si e o registro, talvez um pouco menos, o que, em termos de história antiga, é
um intervalo de tempo muito curto.
William Lane Craig nos lembra que no século XIX Julius Müller
desafiou os estudiosos de meados do século XIX a mostrar em qualquer
lugar da história onde dentro do espaço de trinta anos uma grande série
de lendas se acumulara em torno de um indivíduo histórico e se tornara
firmemente assentada na crença em geral. O desafio de Müller nunca foi
atingido. (grifo do autor)(CRAIG. apud HANEGRAAFF, 2005, p. 57)

Mas ainda pode-se recuar um pouco mais, o evangelho de Marcos, por um exemplo, que é
o evangelho mais antigo, baseia-se em tradições ainda mais antigas.
O registro da descoberta do sepulcro vazio utiliza o termo “[...] no primeiro dia da semana
[...]” (Mc 16:2 in BÍBLIA, 2012, p. 929), o que reflete uma tradição muito antiga, Craig
afirma que:
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Isto é confirmado por aspectos linguísticos da expressão em questão,
pois apesar de ‘no primeiro dia da semana’ soar estranho em grego [...],
empregando um número cardinal em vez de um ordinal e ‘sábado’ no
lugar de ‘semana’, quando traduzida de volta para o aramaico parece
fluir com naturalidade. Isso indica que a tradição do túmulo vazio não é
uma lenda que se desenvolveu tardiamente. (CRAIG, 2012, p. 351)

A morte de Jesus, seu sepultamento, o túmulo vazio, sua ressurreição e posteriores
aparições também são testemunhadas por Paulo em 1 Coríntios 15:3-5, que diz, “Antes de
tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as
Escrituras. E apareceu a Cefas e, depois, aos doze”. (1Co 15:3-5 In: BÍBLIA, 2012, p.
1088)
A passagem é na verdade um credo que Paulo recebeu, possivelmente quando se
encontrou com Pedro e Tiago, em cerca de 36 d.C. ou até mesmo em Damasco, termos
utilizados por Paulo como “vos entreguei o que também recebi” atestam que se trata de
uma tradição, e o uso da palavra aramaica “Cefas” para designar Pedro, indica que
trata-se de uma tradição muito primitiva.
Assim, tem-se uma tradição atestando a morte, sepultamento, ressurreição e aparições de
Jesus, com apenas alguns anos de intervalo com os eventos em si, “o historiador clássico
A. N. Sherwin-White argumenta que seria historicamente sem precedentes que se tenha
desenvolvido lenda com essa rapidez”. (HANEGRAAFF, 2005, p. 56)
Outro dado que atesta o sepultamento de Jesus são os relatos que colocam José de
Arimatéia, membro do sinédrio, como o dono do sepulcro, que o cedeu para Jesus, o que
novamente, não teria sido inventado pelos primeiros cristãos, que não nutriam nenhuma
afeição pelo sinédrio, responsável por entregar Jesus às autoridades romanas, além do
mais, a informação poderia ser facilmente desmentida pelo próprio sinédrio, caso não
houvesse de fato um José de Arimatéia, ou o mesmo não tivesse nenhuma ligação com o
sepultamento de Jesus.
Como atestação de que o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio no terceiro dia desde sua
morte, menciona-se novamente a existência de múltiplas fontes independentes muito
antigas, das quais a maioria já foi tratada anteriormente.
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E sem um sepulcro vazio, a igreja jamais teria prosperado, conforme Wolfhart
Pannenberg afirma, “sem existir um testemunho confiável do vazio deixado no túmulo de
Jesus, a primeira comunidade cristã não teria sobrevivido em Jerusalém, proclamando a
ressurreição de Cristo”. (PANNENBERG. apud MORELAND, 2013, p. 207)
Além disto, o relato da descoberta do sepulcro vazio, encontrada nos evangelhos coloca
as mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, o que seria
impensável para a cultura judaica.
William Lane Craig fala que “o testemunho das mulheres era considerado tão sem valor
que elas não eram nem admitidas como testemunhas em um tribunal judaico”. (CRAIG.
In: STROBEL, 2001, p. 288)
Louis Markos também tece seu comentário:
É muito estranho que os quatro Evangelhos insistam em que as
primeiras testemunhas da ressurreição foram um grupo de mulheres,
pois, naquela época e cultura, o testemunho feminino não era aceito no
tribunal. Se os discípulos houvessem conspirado para fingir a
ressurreição, eles não teriam empregado mulheres nesse papel. Eles
teriam afirmado que um dos discípulos (digamos, Pedro ou João) ou um
dos dois fariseus que acreditavam no testemunho de Jesus (Nicodemos e
José de Arimateia) havia sido a primeira testemunha da ressurreição. Na
verdade, há apenas uma explicação lógica para a insistência de que
Maria Madalena e outras mulheres foram as primeiras pessoas a
encontrarem o Cristo ressuscitado: foi como realmente aconteceu!
(MARKOS, 2013, p. 205)

E por último, a mais antiga polêmica com os judeus pressupõe o túmulo vazio.
No livro de Mateus, pode-se ler que os judeus contrários a nova crença na ressurreição de
Jesus insistiram em que os discípulos roubaram o corpo de Jesus.
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E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos
principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em
conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados,
recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e
o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do
governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles,
recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão
divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. (Mt 28:11-15 In:
BÍBLIA, 2012, p. 906)

Nota-se que a discussão não se deu em torno se havia ou não um corpo no sepulcro, e sim
o que aconteceu com o corpo que deveria estar no sepulcro, mas não estava.
Segundo Craig, “A própria polêmica judaica mostra que o túmulo estava vazio. Isso é
evidência histórica da mais alta qualidade, pois não vem dos cristãos, mas dos próprios
inimigos da fé cristã”. (CRAIG, 2012, p. 354)
E já João Crisóstomo, no século IV afirmou que as afirmações dos judeus de que os
discípulos haviam roubado o corpo de Jesus possuía um grande valor apologético,
segundo ele:
Pois de fato até isso demonstra a ressurreição, isto é, o fato de que eles
disseram que os discípulos o roubaram. Essa é a linguagem de homens
confessando que o corpo não estava lá. Portanto, quando eles
reconhecem que o corpo não estava lá, demonstram que o roubo é falso
e nada crível, por causa da vigilância, pelos selos e pelo temor dos
discípulos, portanto a prova da ressurreição se mostra inquestionável.
(CRISÓSTOMO. apud MCDOWELL, 2013, p. 508)

Assim, pode-se afirmar acima de qualquer dúvida razoável que o sepulcro de Jesus foi de
fato encontrado vazio no domingo de manhã após a sua morte por crucificação.
Parte-se agora para a análise referente às aparições de Jesus após a sua morte.
Mais uma vez, existem diversos relatos independentes muito antigos, dos quais se pode
citar os evangelhos e as cartas de Paulo, em especial 1 Coríntios 15:3-5, o qual, conforme

96

Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 1 (2022): 86-103
visto, trata-se de um credo muito primitivo, reportando a poucos anos após a morte de
Jesus.
Acrescenta-se agora o verso 6, que diz “depois, foi visto por mais de quinhentos irmãos
de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora; porém alguns já dormem”. (1Co
15:6 In: BÍBLIA, 2012, p. 1088)
Por que enfatizar a aparição a mais de 500 pessoas?
Charles Dodd afirma que “dificilmente pode haver algum propósito em mencionar o fato
de que a maioria dos 500 ainda está viva, a não ser que Paulo esteja dizendo: ‘As
testemunhas ainda podem ser interrogadas’”. (DODD. apud CRAIG, 2012, p. 362)
Se o que Paulo escreveu não fosse verdade, o mesmo seria descartado no mesmo instante,
não há outro motivo para Paulo mencionar uma quantia tão grande de testemunhas a não
ser pelo fato de que elas realmente existiram, como N.T. Wright coloca, “eles poderiam
ser interrogados e apresentar seus próprios relatos sobre o que viram e sabiam. A
tendência global do parágrafo tem a ver com provas, com testemunhas sendo convocadas,
sobre algo que efetivamente poderiam e dariam confirmação”. (WRIGHT, 2013, p. 458)
Outro dado surpreendente é a disposição dos discípulos para defenderem a nova crença na
ressurreição de Jesus, ainda que com isto eles tivessem que enfrentar perseguição e morte,
e isto já remete a origem da fé cristã.
Como sabiamente escreveu o filósofo e matemático Blaise Pascal, “Eu [acredito]
naquelas testemunhas cujo pescoço é cortado”. (PASCAL. apud KELLER, 2015, p. 239),
e foi precisamente isto que os primeiros cristãos enfrentaram: perseguição e martírio.
Chales Colson, que foi conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon,
e foi preso pelo envolvimento no escândalo Watergate, faz uma interessante analogia com
sua própria experiência:
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Watergate envolvia uma conspiração para encobrir, perpetuada pelos
auxiliares mais próximos do presidente dos Estados Unidos – os homens
mais poderosos da América, profundamente leais ao seu presidente. Mas
um deles, John Dean, tornou-se testemunha principal, ou seja,
testemunhou contra o próprio Nixon, como ele mesmo disse, ‘para
salvar a própria pele’ – e ele o fez apenas duas semanas depois de ter
informado o presidente sobre o que realmente estava acontecendo –
duas semanas! O verdadeiro encobrimento, a mentira, só pôde ser
sustentada por duas semanas e, então, todo mundo pulou do barco para
se salvar. Perceba o fato de que todos aqueles que rodeavam o
presidente estavam enfrentando apenas constrangimento, talvez prisão.
Ninguém teve a vida ameaçada. Mas e quanto aos discípulos? Doze
homens sem poder – na verdade, camponeses – estavam enfrentando
não apenas embaraço ou desgraça política, mas espancamentos,
apedrejamento, execução. Todos os discípulos, sem exceção, insistiram
até o último fôlego que tinham visto fisicamente o Jesus ressuscitado
corporalmente dos mortos. Você acha que um desses discípulos teria
fraquejado antes de ser decapitado ou apedrejado? Acha que algum
deles faria um acordo com as autoridades? Nenhum deles fez.
(COLSON. apud GEISLER; TUREK, 2006, p. 300)

É aceitável que ao longo da história homens e mulheres deram suas vidas por acreditar
sinceramente em algo que posteriormente provou-se falso, porém deve-se enfatizar que
tais mártires estavam convictos de suas crenças.
Assim, também os primeiros cristãos estavam convictos da realidade factual da
ressurreição de Jesus, as pessoas jamais dão a sua vida por algo que sabem ser uma
mentira.
Embora o primeiro grupo de cristão seja predominantemente de judeus, estes seguidores
muito rapidamente abandonaram rituais centrais de sua cultura e religião, como os
sacrifícios, também trocaram o sábado pelo domingo, e passaram a adorar a Jesus como
Deus, apenas algo da proporção da ressurreição de Jesus faria uma mudança dessas.
Diante destes fatos, Gary Habermas conclui:

98

Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 1 (2022): 86-103
Praticamente todos os estudiosos, independentemente de crenças
pessoais, advogam ou, pelo menos, admitem que Jesus morreu por
crucificação romana e que os discípulos sentiram a perda dolorosa e
experimentaram desilusão com essa morte. Admitem também que, mais
tarde, o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio. Em virtude de
experiências que criam ser aparições do Jesus ressurreto, os discípulos
foram transformados, chegando ao ponto de estarem dispostos a morrer
pelo que criam. (HABERMAS. In: GEISLER; MEISTER, 2013, p.
300).

Deste modo, os três grandes fatos mencionados por William Lane Craig mostram-se
verdadeiros, possibilitando a sua defesa para a veracidade da ressurreição de Jesus.
Como Charles Moule coloca, “se a vinda dos nazarenos à existência, um fenômeno
inegavelmente atestado pelo Novo Testamento, cria um grande buraco na história, um
buraco do tamanho e da forma da ressurreição, o que o historiador secular propõe para
tampá-lo?” (MOULE. apud MORELAND, 2013, p. 232)
Ao longo dos anos, diversas hipóteses naturalistas foram propostas para tentar explicar
estes fatos sem invocar a ressurreição de Jesus ou qualquer outra ação sobrenatural.
Pode-se mencionar a hipótese do túmulo errado, proposta por Kirsopp Lake em 1907.
A hipótese do roubo, que foi na verdade a primeira a ser proposta pelos opositores do
cristianismo, logo após o início do anúncio da ressurreição.
A hipótese do desmaio, que alega que Jesus ainda estaria vivo ao ser retirado da cruz, e
retomou suas forças enquanto esteve sepultado.
A hipótese da alucinação, que responde as aparições de Jesus alegando que os discípulos
estavam tendo alucinações que os convenceram de que Jesus havia ressuscitado.
Todas as hipóteses naturalistas, entretanto, falham miseravelmente em algum ponto, quer
seja pelo fato de o corpo permanecer no sepulcro, como no caso da alucinação, quer seja
pela improbabilidade que apresentam, contrariando todas as evidências disponíveis que
dizem respeito a sua morte, sepultamento e posteriores aparições.
Por fim, só resta uma opção viável, Jesus de fato ressuscitou dos mortos.
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A ressurreição de Jesus explica com sucesso o túmulo vazio, as aparições de Jesus após a
sua morte, bem como a origem da fé cristã e a sinceridade dos discípulos, que estavam
dispostos a dar a sua vida pela sua nova crença.
John Polkinghorne afirma categoricamente, “estou convencido de que a convicção cristã
de que ‘Jesus vive!’ é, de longe, a melhor explicação de como se sucedeu o fato de um
pequeno grupo de seguidores desanimados e desiludidos se transformar naqueles que
‘revolucionaram o mundo inteiro’”. (POLKINGHORNE, 2008, p. 96)
É interessante notar também a conclusão de Sir Lionel Luckhoo, advogado que entrou
para o Guinness como o advogado mais bem-sucedido do mundo, com 245 absolvições
consecutivas, em suas palavras: “Digo de modo inequívoco que as provas da ressurreição
de Jesus Cristo são tão avassaladoras que exigem que as aceitemos sem deixar
absolutamente nenhum lugar para dúvidas” (LUCKHOO. apud STROBEL, 2001, p. 335).
Portanto, a partir de uma inferência à melhor explicação, através da análise da evidência
disponível, conclui-se que Jesus existiu enquanto pessoa histórica, foi morto por
crucificação sob poder de Pôncio Pilatos, foi sepultado em um sepulcro que pertencia a
José de Arimatéia, ao terceiro dia o sepulcro foi encontrado vazio por um grupo de
seguidoras suas, os discípulos tiveram experiências que acreditavam ser de encontros
pessoais com o Jesus ressurreto mesmo com toda a predisposição para o contrário, eles
tornaram-se evangelistas corajosos e destemidos que pregaram com fervor e muitas vezes
deram suas vidas pela nova crença de que Jesus ressuscitou dos mortos; conclui-se, Jesus
realmente ressuscitou dos mortos, e é, portanto quem afirmava ser: o Filho de Deus!

Conclusão
O presente trabalho optou pela defesa da veracidade histórica da ressurreição corpórea de
Jesus, conforme descrito nos Evangelhos e crido pela igreja cristã desde o primeiro
século.
O tema foi escolhido por sua relevância para o combate à secularização das universidades
brasileiras, que sofrem uma verdadeira enxurrada de textos e conceitos ateístas, que
degradam a imagem do cristianismo e questionam sua factualidade e confiabilidade.
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Julga-se que o objetivo geral de demonstrar a possibilidade de uma defesa persuasiva para
o cristianismo em ambientes hostis à fé foi atingido, uma vez que também os objetivos
específicos foram completados.
Foi descrito, de modo breve, o desenvolvimento da pesquisa do Jesus histórico, que teve
início no século XIX e se estendeu até o século XXI.
Também foram verificados diversos fatos históricos que são aceitos mesmo por
historiadores céticos ou ateus, como Bart Ehrman, entre estes fatos, pode-se mencionar a
existência histórica da figura de Jesus, sua morte por crucificação sob poder do império
romano, seu sepultamento, e a crença posterior em sua ressurreição, por parte de diversos
seguidores que estavam convictos de que tiveram encontros pessoais com o Cristo
ressurreto.
Após, também se mencionou algumas hipóteses naturalistas que buscam explicar os
dados universalmente aceitos pelos historiadores, sem, contudo, apelas para eventos
sobrenaturais como a ressurreição dos mortos.
Por fim, foi demonstrado através da inferência a melhor explicação, que a ressurreição de
Jesus é a melhor hipótese explicativa para os dados e as evidências disponíveis, pois todas
as alegações naturalistas sofrem de graves problemas relacionados a sua plausibilidade e
abrangência explanatória.
Uma vez que a existência de Deus é admitida, ao menos como logicamente possível,
também é logicamente possível que Ele tenha intervindo na história humana e
ressuscitado Jesus dos mortos, dando assim uma irrefutável evidência de que Ele
realmente era quem afirmou ser: o filho de Deus.
Quanto à hipótese da existência de Deus, o tema pode ser tema de uma próxima pesquisa.
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar a idolatria das ideologias políticas
contemporâneas. Questionar um tipo de fé messiânica nessas ideologias. Mostrar as suas
fragilidades e insuficiências quanto as suas promessas de salvação. Conceitos como os de
cosmovisão, ideologia e idolatria serão amplamente explorados. Serão expostas as
principais ideologias conforme a abordagem de David T. Koyzis no Livro “visões e
ilusões políticas”, dentre elas: democracia, conservadorismo, liberalismo e nacionalismo.
Afim de delimitar ainda mais este artigo, será desenvolvido um tópico sobre o
liberalismo, mais especificamente, uma crítica ao capitalismo, que é uma ideologia dentro
do liberalismo. Tendo sido expostas à luz os problemas das ideologias, logo, será
oferecido uma possível solução bíblica e teológica não ideológica fundamentada na
cosmovisão cristã, especificamente no neocalvinismo holandês, para os dilemas da
sociedade.
Palavras-chave: 1. Cosmovisão 2. Política 3. Ideologia 4. Idolatria 5. Fé 6. Cristã.

Abstract: This article aims to present the idolatry of contemporary political ideologies.
Question a type of messianic faith in these ideologies. Show your weaknesses and
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inadequacies regarding your promises of salvation. Concepts such as worldview, ideology
and idolatry will be extensively explored. The main ideologies will be exposed according
to the approach of David T. Koyzis in the book “Visions and Political Illusions”, among
them: democracy, conservatism, liberalism and nationalism. In order to further delimit
this article, a topic about liberalism will be developed, more specifically, a critique of
capitalism, which is an ideology within liberalism. Having exposed the problems of
ideologies, then, a possible non-ideological biblical and theological solution based on the
Christian worldview, specifically on Dutch neo-Calvinism, to the dilemmas of society
will be offered.
Keywords: 1. Worldview 2. Politics 3. Ideology 4. Idolatry 5. Faith 6. Christian.

Introdução
Esse tema faz-se de extrema importância por ocasião do cenário político atual no Brasil e
o envolvimento, muitas vezes ingênuo, por parte dos cristãos, no cenário político. No ano
de 2018 o país passou por um período de transição na política nacional, da esquerda para
a direita, onde o partido dos trabalhadores, na pessoa do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) e da ex-presidente Dilma Rousseff (2012-2016), que estiveram no
poder por pelo menos 14 anos, para o partido social liberal (PSL), na pessoa do atual
presidente Jair Messias Bolsonaro. Devido à crise política e econômica no Brasil, a
ex-presidente Dilma sofreu o impeachment (2016), assumindo o vice-presidente Michel
Temer interinamente (2016-2018). Nas eleições de outubro de 2018, os brasileiros
revoltados e decepcionados por ocasião dos vários escândalos de corrupção, revelados
pela operação lava-jato, no governo do partido dos trabalhadores e de vários outros
partidos, elege o deputado Jair Messias Bolsonaro a presidência da república do Brasil. O
atual presidente, eleito democraticamente pela maioria dos brasileiros, assume o poder
com o discurso de implementar uma “nova política”, ou seja, uma política diferente dos
seus antecessores. O Bolsonaro, em meio a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora –
MG, ao se livrar de um atentado contra a sua vida, é praticamente comparado a um
“messias” ressurgindo dos mortos para trazer salvação a nação.
Um partido de “esquerda” sai de cena, e passa o poder para um partido de “direita”.
Todavia, tanto a esquerda quanto a direita, com as suas ideologias, têm os seus ídolos,
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embora, na maioria das vezes, estes estejam ocultos, disfarçados por trás de boas
intenções.
Percebe-se na sociedade moderna a existência de dois extremos (claro, permeados por
variações de diversos matizes): individualista: pró-mercado, politicamente de direita; e
coletivista: em geral pró-estado, politicamente de esquerda. A questão é que ambos
reificam metanarrativas modernas – mercado e estado, liberalismo e marxismo –, que por
sua vez são ídolos do nosso tempo e, como tais, conduzem à idolatria e ao afastamento
dos propósitos de Deus” (RAMOS, 2009, p. 146).
Há uma transição de fé idólatra da esquerda para a direita. A fé nas ideologias de
esquerda foi transportada para as de direita, ou seja, os ídolos não foram excluídos, eles
continuam presentes, só que agora nas ideologias de direita. O objetivo não é desprezar as
causas defendidas pelas ideologias, as causas muitas vezes são legítimas, sérias e
importantes, mas, olhando com um olhar religioso, percebe-se que a forma como essas
causas são defendidas, a forma como se relacionam com essas causas é muitas vezes
idólatra. O que as ideologias fazem, em alguma medida, é pegar as causas defendidas
pelo evangelho só que sem o Deus do evangelho.
Esta pesquisa tem o objetivo de revelar a idolatria por trás das principais ideologias
políticas presentes tanto nos partidos posicionados mais à esquerda quanto aqueles mais à
direita. Questionar um tipo de fé messiânica nessas ideologias. Tendo em vista o cenário
político atual, com um governo de direita, declaradamente liberal, é de extrema
importância dedicar um tópico para expor o seu ídolo, o deus dos liberais. Exporemos
essa cosmovisão chamada liberalismo, até chegar ao seu coração ou ao seu filho, o
capitalismo.
Embora

exista hoje muitas

e distintas

ideologias, este estudo concentra-se

especificamente em expor as ideologias políticas contemporâneas. Essas ideologias
políticas, segundo os teóricos nos quais este trabalho se apoia, não dão conta de responder
e solucionar de forma integral os dilemas da sociedade. Será apresentada a cosmovisão
cristã, o evangelho de Jesus Cristo, como aquele que tem a melhor resposta, a visão mais
integral e consistente, para os dilemas da vida humana em sociedade.
O principal método que será utilizado para compor esta pesquisa é o bibliográfico e
qualitativo. Os teóricos são especializados tanto na teologia quanto nas ciências políticas.
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1. Conceituando Idolatria
A resposta do catecismo a pergunta “o que é idolatria?” é a seguinte: “idolatria é confiar
nas coisas criadas, e não no criador, para nossa esperança e felicidade, relevância e
segurança” (CATECISMO, 2017, p.81). Para Martinho Lutero, ter um deus “significa ter
algo de que o coração da pessoa dependa inteiramente” (Ibid., p. 82). Segundo Timothy
Keller “idolatria é amar qualquer coisa mais do que a Jesus Cristo. Idolatria é tratar
qualquer coisa como mais importante que Jesus Cristo em nossa vida” (Ibid., p.82). Um
ídolo é um falso deus, sobre isto as palavras de Keller são incisivas:
Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua
vida que, caso a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem
uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de
gastar com ele a maior parte de sua paixão e energia, seus recursos
financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Podem ser a família e
os filhos, a carreira e o dinheiro, conquistas e aclamação da crítica,
respeito e reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso,
aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstancias seguras
e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou
social, moralidade ou virtude, ou até sucesso no ministério cristão. Um
ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, no fundo de seu coração:
“Se eu tiver isto, sentirei que minha vida tem um sentido, e então
saberei que tenho valor, estarei seguro e em posição de importância.”
Existem muitas formas de descrever esse tipo de relação com algo, mas
talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. (KELLER, 2016,
p.15-16)

Progredindo nesse contexto, Timothy Keller ainda traz uma definição mais ampla do que
de fato é o pecado; “pecado não é apenas fazer coisas más. É transformar as coisas boas
em coisas primordiais” (CATECISMO, 2017, p.83). Nesse sentido, idolatria tem relação
com tudo, desde de um bem material, a uma personalidade e até um partido político.
“Qualquer coisa pode se tornar um falso deus, especialmente as melhores coisas da vida”
(KELLER, 2016, p.15). Provavelmente, a palavra que mais se aproxima dessa ideia, de
modo geral é “autonomia” em relação a Deus. É rejeitar a Deus e se tornar senhor de si
mesmo, construir o seu próprio caminho rumo ao ideal humano e consequentemente se
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tornar um ser autossuficiente. É achar que as respostas e as soluções para os dilemas
humanos e das sociedades estão dentro de si ou no mundo e não em Deus.
Concordando com essa definição de pecado e ecoando o capitulo primeiro da carta de
Paulo aos Romanos, Leonardo Ramos nos diz que “a idolatria se apropria de parte da
criação de Deus, elevando-a para além da fronteira que separa criador de criatura,
transformando a criatura em um tipo de deus” (RAMOS, 2009, p.142). Há uma tendência
a se ter uma compreensão superficial com relação ao pecado da idolatria, mas
biblicamente ele é bem mais profundo do que se imagina. Não se deve reduzir a idolatria
a adoração de imagens e objetos; esse é apenas um dos desdobramentos da idolatria.
Leonardo Ramos faz algumas observações muito importantes, a primeira é que “a
primeira proibição expressa no decálogo é justamente a da idolatria - não terás outros
deuses além de mim (Ex. 20.3)” (Ibid., p.142). Esse foi o primeiro mandamento de Deus
para o seu povo, contrastando com a diversidade de deuses que eram adorados no Egito.
“Nós nunca quebramos os demais mandamentos sem quebrar o primeiro” (KELLER,
2016, 146). “As escrituras apontam que todo pecado é uma expressão do pecado básico
da idolatria, de se colocar algo no lugar de Deus” (RAMOS, 2009, p.142).
A idolatria é o pecado básico, é a fonte dos demais pecados, ou seja, todos os outros
pecados tem a sua raiz no pecado da idolatria. Segundo é que “as pessoas vão se tornando
gradualmente semelhantes aos seus deuses” (Ibid., p.141). “Transformamo-nos no que
idolatramos” (KELLER, 2016, p.113). Por exemplo, alguém que tem o dinheiro por deus,
será cada vez mais ambicioso, ganancioso, egoísta e avarento. Esse ídolo interno, oculto
no coração, o transformará nessa pessoa. “Nós nos tornamos o que adoramos porque
adoramos o que amamos” (SMITH, 2017, p.45). Afim de ilustrar esse ponto, a
transformação que Eustáquio sofrera na famosa ficção de C. S. Lewis – A viagem do
Peregrino da Alvorada em As Crônicas de Nárnia: “Ao dormir sobre o tesouro de um
dragão, com pensamentos gananciosos, típicos de um dragão, ele próprio acabara se
transformando em dragão” (LEWIS, 2009, p.443). Essa compreensão encontra base nas
escrituras:
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Têm boca, e não falam; têm olhos, e não veem; tem ouvidos, e não
ouvem; têm nariz, e não cheiram. Suas mãos não apalpam; seus pés não
andam; som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles
os que os fazem e quantos neles confiam. [Salmos 115.5-].

Agora que se sabe o que os ídolos fazem com os seus adoradores, é necessário expor a
raiz do problema. Dores de cabeça podem ser apenas um sinal de que algo está errado, um
analgésico pode tirar a dor por um momento, mas, se queres resolver de uma vez por
todas o problema das dores, é necessário descobrir o que as está causando. Com os ídolos
não é diferente, tem que se chegar à raiz do problema para soluciona-lo.

1.1 A raiz do Problema
Progredindo nessa compreensão da amplitude e da profundidade do pecado da idolatria,
segundo Keller, ecoando o pensamento do reformador João Calvino “a resposta da Bíblia
é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos” (KELLER, 2016, p.13). Perceba que
o problema não está no mundo ou nas coisas criadas em si, mas no próprio ser humano.
Toda a criação é muito boa (Gn. 1.31) e reflete a glória de Deus (Sl. 19.1). O problema
está no ser humano, que a partir de sua desobediência trouxe o pecado ao mundo, e com
isso toda a desordem e caos.
O ser humano vive em uma profunda crise de identidade. A verdadeira identidade do ser
humano no Criador foi distorcida pela queda. Quem somos? O que nos define? A tradição
cristã identifica a identidade do homem no fato de ter sido criados a imagem e
semelhança de Deus. “O problema fundamental deste mundo é que não entendemos quem
realmente somos – filhos de Deus criados a imagem dele” (DRISCOLL, 2014, p.12). A
verdade das escrituras é clara: “Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas” (Rm
11.36). A criatura tem sua origem e fim em Deus, criados por ele e para ele. A síntese da
antropologia agostiniana concordando com a palavra de Deus diz: “fizeste-nos para ti, e
inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti” (AGOSTINHO, 1997, p.19).
Segundo James Sire “nos termos bíblicos, o coração é o elemento central e definidor da
pessoa humana” (SIRE, 2018, p. 26-27). Nesse sentido, para James Smith:
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O centro da gravidade de nossa identidade fica localizado no coração:
na região visceral de nossos anseios e desejos, na região mais profunda
do kardia. São nossos desejos que nos orientam e direcionam a algum
telos final que consideramos ser uma boa vida, a versão do reino para a
qual vivemos voltados. Ser humano é ser um amante e amar algo acima
de tudo. (SMITH, 2017, p. 36)

Nesse sentido, o ser humano é tanto um ser religioso como teleológico. Como ser
religioso, criados para adorar e amar algo acima de tudo; “adoração não é apenas um
aspecto de nosso ser, mas a própria essência de quem somos” (DRISCOLL, 2014, p.16).
Como seres teleológicos há um alvo, uma meta, um fim.
Ser humano é ser para algo, direcionado para, voltado para. Ser humano
é estar em movimento, em busca de algo, atrás de algo. Somos como
tubarões existenciais: precisamos nos mover para viver. Não somos
apenas recipientes estáticos de ideias, e sim criaturas dinâmicas voltadas
para algum fim. Em filosofia, temos uma expressão abreviada para isso:
algo orientado com vistas a um fim ou telos (uma “meta”) é descrito
como “teleológico”. Agostinho acertadamente reconhece que os seres
humanos são criaturas teleológicas. (SMITH, 2017, p. 28)

Entende-se então que a adoração é algo inevitável; que é impossível não amar; isso faz
parte da estrutura da criação. Nesse caso, Deus é o objeto desse amor e adoração. É nele
que se deve confiar, descansar, deleitar e em última instancia, esperar. A resposta para os
dilemas humanos e problemas das sociedades está no Deus-triuno. É necessário um
redirecionamento, uma reorientação da nossa adoração e amor para Deus e não para os
deuses falsos e rivais.
Deus nos criou para si e nosso coração é concebido para encontrar seu
objetivo nele. Ainda assim, muitos passam seus dias ansiando
incansavelmente por deuses rivais, buscando freneticamente reinos
adversários. Os anseios subconscientes de nosso coração são focados e
direcionados para outros lugares; nossa orientação é torta; nossa bússola
erótica é defeituosa e nos dá direções equivocadas. (SMITH, 2017, p.
42)
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Quais são esses falsos deuses ou esses deuses rivais que concorrem com o Deus
verdadeiro na sociedade contemporânea? Com certeza são muitos. Podemos deificar
qualquer coisa. Mas o objetivo principal desta pesquisa é concentrar-se em identificar os
deuses ocultos por trás das ideologias políticas. “O segredo para mudar é identificar e
desmontar os falsos deuses em seu coração (KELLER, 2016, p.146)” e na presente
cultura. É necessário identifica-los, expô-los e condena-los. Mas esta não é a solução final
para a idolatria, não é excluir um falso deus, precisamos substitui-lo pelo verdadeiro
Deus; “se você extirpar o ídolo e fracassar ao plantar o amor de Cristo em seu lugar, o
ídolo irá crescer de volta (Ibid., p.150)”.
Agora, é da mais extrema importância, tratar a respeito do conceito de ideologia, já que
neste trabalho está sendo construída uma crítica as ideologias. Esse é o tema do próximo
tópico.

2. Conceituando Ideologia
Afinal de contas, o que é ideologia? Esse conceito sofreu variações ao longo do tempo.
Esse conceito será abordado desde a sua origem até aos dias de hoje. Para David Koyzis,
a palavra “ideologia” tem a sua raiz em Platão e Aristóteles (KOYZIS, 2014, p.20). Mas a
maioria dos estudos sobre ideologia ligam o conceito a Antoine Destutt de Tracy
(1754-1836), que cunhou o termo no século 19. “Para Destutt de Tracy, a idéologie seria
uma ciência geral das ideias, na qual utilizamos o método cientifico no intuito de
compreender melhor o processo pelo qual as ideias se formam” (Ibid., p.20). “Todo saber
que não seja imediatamente fundamentado na experiência dos sentidos deve ser rejeitado
por não ter base cientifica” (Ibid., p.20). Nesse sentido, “a idéologie de Destutt de Tracy
deveria ser, portanto, rigorosamente empírica, excluindo fenômenos como as experiências
religiosas ou místicas, que a rigor não são ‘experiências’ de modo algum, pois não se
fundamentam na sensação” (Ibid., p.20). Em Destutt de Tracy ideologia ainda tem um
sentido positivo, pois se restringe ao campo dos estudos da formação das ideias, diferente
de outros pensadores, que verão em um sentido negativo. Leonardo Ramos define
ideologia da seguinte forma:
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Ideologia pode ser definida como uma rede de regras – dotada de certa
permanência e estabilidade – que estabelece o vínculo social,
produzindo noções, representações, formas de discurso e pautas morais.
À ideologia é conferido o atributo de visão correta, sustentando, assim,
os discursos hegemônicos (RAMOS, 2009, p.140)

Para Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) “ideologia é uma falsa
consciência, um fenômeno que inclui a política, o direito, a moral a religião e a
metafisica” (KOYZIS, 2014, p.21). Essa falsa consciência tem o objetivo de justificar
determinada ordem social. A ideologia surge como um subproduto da luta de classes.
Koyzis continua a dizer sobre a visão de ideologia de Marx e Engels:
Em qualquer etapa particular da história, seja o feudalismo ou o
capitalismo, uma classe sempre domina a outra e usa o poder à sua
disposição para manter a classe dominada sob controle. Numa sociedade
capitalista, para que o domínio da burguesia se perpetue, o proletariado
deve acreditar que sua condição opressiva de vida é melhor do que
realmente é. [...] Em outras palavras, a burguesia precisa criar e manter
uma ‘falsa consciência’ no proletariado para impedir que ele adquira a
verdadeira consciência ou percepção das causas verdadeiras dessa
opressão. (ibid., p.21)

Karl Mannheim (1843-1947), sociólogo alemão, traça uma distinção entre a ideologia,
entendida basicamente como uma força de conservação, e a utopia, uma força em prol da
mudança social.

Formulando o que chama de ‘sociologia do conhecimento’, ele
argumenta que a ideologia, consciente ou inconscientemente, mascara a
realidade concreta de uma cultura, de uma era ou da vida de um
indivíduo. Em sua forma especifica, a ideologia consiste em ‘opiniões,
proposições, declarações e sistemas de ideias’ que não devem ser
considerados ao pé da letra, e sim ‘interpretados à luz da situação de
vida daquele que os expressa’. Nesta forma total, a ideologia descreve a
cosmovisão [Weltanschauung] de um ‘grupo concreto histórico-social’
ou de uma época histórica particular. (Ibid., p. 22)
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Tanto para Hanna Arendt (1906-1975) como para Bernard Crick (1929) a ideologia está
ligada ao totalitarismo. “As ideologias tentam fornecer uma explicação total do mundo e
de sua história e, portanto, toda ideologia contém elementos totalitários” (Ibid., p.24).
“Elas leem toda a realidade por meio de uma só ideia central, negando a possibilidade de
que qualquer conhecimento genuíno seja alcançado por meio da experiência, à parte dessa
ideia” (ibid., p.24).
Para Václav Havel (1936-) “a ideologia alega oferecer ao povo um sensu de identidade e
dignidade quando, na verdade, tira dele isso tudo” (Ibid., p.25).
É um mundo de aparências disfarçadas de realidade. Ela constrói um
universo que absorve todas as pessoas numa pseudorrealidade
autocontida em que a escravidão se disfarça de liberdade, a censura de
livre expressão, a burocracia de democracia e o poder arbitrário de
autoridade legitima. (ibid., p.25)

É basicamente, apenas para Destutt de Tracy que a ideologia é retratada positivamente,
porque para ele ela tem um significado diferente, mas para todos os outros pensadores
expostos até aqui ela é retratada negativamente e extremamente prejudicial para a
realidade. Esses outros “concordam com a visão geral de que a ideologia envolve algum
tipo de pensamento errôneo, uma falsificação da realidade” (Ibid., p.25). Tendo sido
apresentados essas visões gerais a respeito do conceito de ideologia, afinal de contas, o
que a fé cristã diz ser a ideologia? “Concordo com a tradição que vê a ideologia como um
tipo de falsa consciência e pretendo defender a tese de que ela tem sua raiz na categoria
bíblica da idolatria” (Ibid., p.27). “Creio que é possível defender racionalmente a ideia de
que o fenômeno conhecido como ideologia tem, de fato, origem na religiosidade idólatra”
(Ibid., p.27).

2.1 Raízes históricas das ideologias
Agora, o foco será concentrado em expor as raízes históricas das ideologias
contemporâneas.
É preciso expor as bases históricas das ideologias, ou seja, não há nada de novo nelas,
antes, elas são influenciadas pelo passado. Houve uma mudança de cosmovisão da idade
média para a modernidade e isso tem tudo a ver com o solo onde as ideologias nasceram.
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A sociedade contemporânea, comumente denominada de pós-modernidade (superação da
modernidade), visão esta que é criticada por alguns estudiosos, estes vão denominar a
sociedade contemporânea de hipermodernidade (Gilles Lipovetsky), modernidade tardia
(Anthony Giddens) ou modernidade moderna (Francis Schaeffer), ou seja, o que há hoje é
uma exacerbação dos dilemas da modernidade ao invés de uma superação.
Existem várias cosmovisões reinando no mundo, mas a cosmovisão cristã e a deísta, que é
secular, são de extrema importância para esta pesquisa, pois elas são a base da transição
entre a Idade Média e a modernidade. O sentido de “secularização” empregado aqui
significa, de acordo com Koyzis “a rejeição crescente da fé cristã pela sociedade como
um todo” (KOYZIS, 2014, p. 30). Koyzis continua dizendo:
A Europa pré-moderna foi cabal e permanentemente cristã em todas as
suas veredas para reconhecer que, no Renascimento e no Iluminismo,
aqueles que passaram a ditar a moda intelectual europeia romperam
decisivamente com o cristianismo tradicional [...] a opção mais típica foi
a adesão a uma forma vaga de deísmo, concebendo Deus como um
pouco mais que um supremo artífice que se ausenta do mundo após um
ato inicial de criação. O deus deísta é simplesmente um relojoeiro que
dá corda à sua obra e depois permite que ela tome rumo próprio. Deus
pode até ter sido um criador, mas não é um mantenedor nem, muito
menos um redentor. (Ibid., p. 30)

Nesse sentido, a cosmovisão cristã conduziu a idade média, até que com o advento da
modernidade, essa cosmovisão foi substituída por uma cosmovisão secularizada, onde
Deus não está mais presente. Na modernidade, segundo a cosmovisão deísta, o mundo é
fechado, não necessitando de intervenções externas. Para estes, Deus até criou o mundo,
mas não está presente nele. “Deus criou o mundo de uma maneira tão perfeita que
imediatamente depois da criação ele pôde dar-se ao luxo de uma aposentadoria
antecipada” (GOUDZWAARD, 2019, p. 47-48). Se na idade média Deus era aquele que
dava sentido a humanidade, na modernidade Deus é expulso, logo, quem começa a reinar
é o homem. A contribuição de Bob Goudzwaard sobre a transição dessas duas eras,
contrastando com a doutrina da providencia (Idade Média) e o humanismo
(Modernidade), esta abordagem é de extrema importância:
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No devido tempo uma escolha inevitável teria de ser feita entre duas
convicções divergentes: entre a crença que em última análise Deus
direciona o destino da vida humana e a crença que é o próprio homem
quem determina seu destino. Essa escolha nos apresenta uma nova
barreira que teria de ser superada na transição da Idade Média para a
emergência da sociedade capitalista moderna. Essa é a barreira da
doutrina da providência divina como ela era ensinada e confessada na
Idade Média. Muito mais estava envolvido nessa crença do que apenas
uma generalização universal de que Deus dominava o mundo. Ela
claramente implicava uma condenação da busca pela felicidade e pela
prosperidade que tivesse por base a força e o potencial do homem.
(Ibid., p. 44)

Progredindo nesse contexto, onde Deus é humanizado e o homem é divinizado, o ser
humano se torna praticamente soberano, senhor do seu próprio destino, nessa ilusão de
uma vida autônoma, onde Deus é desnecessário, Koyzis faz a seguinte declaração:

A capacidade de projetar e planejar o futuro vem de Deus e foi assim
que ele nos criou. Nas ideologias, entretanto, esses objetivos adquirem
vida própria. Antes de tudo, eles se fundamentam numa crença secular
na autonomia humana, segundo a qual os seres humanos determinam o
curso de sua própria vida sem qualquer referência à vontade de Deus
[...] as ideologias se fundamentam numa única religião antropocêntrica,
chamada humanismo ou, mais comumente, secularismo. O secularismo
pode ser descrito como uma idolatria que, conforme seu nome indica,
adora uma ou mais coisas criadas dentro do saeculum – a era presente.
(KOYZIS, 2014, p. 39)

Portanto, para fechar esse fato sobre essa transição entre a idade média e a modernidade
na sociedade ocidental, onde um mundo sem Deus era impensado, em que o cristianismo
influenciava a vida em sociedade, quer as pessoas cressem ou não em Deus, James Sire
faz a seguinte afirmação:
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O cristianismo havia penetrado a tal ponto no mundo ocidental que, quer
as pessoas acreditassem em Cristo ou agissem como cristãs, quer não,
todas viviam no contexto de ideias influenciadas e informadas pela fé
cristã [...] pessoas más podiam rejeitar o Deus do cristianismo; mas,
sabiam, com base nos padrões cristãos básicos, que eram más – padrões
entendidos grosso modo, sem dúvida, mas padrões de essência cristã.
(SIRE, 2018, p. 34)

Não se pode avançar, sem antes destacar um último ponto sobre as características das
bases das ideologias, o gnosticismo. “O gnosticismo tende a desprezar uma dimensão da
criação de Deus e a atribuir status ontológico ao mal e à salvação, que passam a ser
identificados com algo intrínseco à estrutura da própria criação. É exatamente isso que as
ideologias fazem” (KOYZIS apud WOLTERS, 2014, p.37). Veja bem,

As ideologias tendem a localizar a fonte deste mal básico na própria
criação [...] a ideologia além de tudo erige a sua própria antítese entre o
bem e o mal. Assim a ideologia parece compactuar com a antiga heresia
gnóstica, para o qual o mundo físico é intrinsecamente pecaminoso e a
salvação é a libertação das restrições físicas. (Ibid., p.35)

É sobre este solo da Modernidade, sobre as bases dos ismos, Iluminismo, humanismo,
deísmo, gnosticismo etc. é que as ideologias surgem na sociedade. O fundamento das
ideologias contemporâneas são os mesmos, só que se apresentam hoje com uma nova
roupagem. O ponto central do próximo tópico é identificar a relação da ideologia com a
idolatria.

3. Cosmovisão e Ideolatria
“Ideolatria” é um termo que foi tomado emprestado da conferencia L’abri e movimento
Mosaico em 2016. O termo visa mostrar, a partir do livro “Visões e ilusões políticas” do
David T. Koyzis, a relação entre ideologia e idolatria.
Antes de qualquer coisa é necessário conceituar “cosmovisão”. O que é uma cosmovisão?
Uma tradução comum desta palavra é “visão de mundo”, “é uma estrutura ou conjunto de
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crenças fundamentais pelas quais enxergamos o mundo e nossa vocação e futuro nele”
(SIRE apud OLTHUIS, 2018, p. 24), mas James Sire traz uma definição mais ampla:
Cosmovisão é o compromisso, a orientação fundamental do coração,
que pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressupostos
(suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou de todo
falsas) que mantemos (de forma consciente ou subconsciente,
consistente ou inconsistente) sobre a constituição básica da realidade e
que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e
existimos. (SIRE, 2018, p. 26)

Neste sentido, cosmovisão não é só sobre a forma que se vê o mundo, mas sobre como se
vive no mundo. É um compromisso do coração, algo inevitável, seja individual ou
coletivamente, todos tem uma visão de mundo.
Qual é a relação entre cosmovisão, ideologia e idolatria? Uma ideologia pressupõe uma
cosmovisão, ou seja, uma metanarrativa da criação, queda e redenção. Cada ideologia
possui a sua própria cosmovisão que concorre com a cosmovisão cristã, que é a essência
do evangelho de Jesus Cristo. “A ideologia provém do comprometimento religioso
(idolatra) de uma pessoa ou comunidade” (KOYZIS, 2014, p. 32). Leonardo Ramos
afirma o seguinte:
Para obter êxito, a ideologia requer um novo horizonte, uma nova
narrativa do mundo, uma nova estrutura de significado; em suma, uma
nova cosmovisão. Para se tornar concreta em uma sociedade, a ideologia
precisa de indivíduos, forças sociais e instituições que possam não
apenas reproduzir, mas acima de tudo nutrir e fomentar a esperança de
que ela é capaz de solucionar os problemas identificados na realidade.
(RAMOS, 2009, p. 140)

Uma ideologia, assim como o evangelho, possui uma visão do bem e do mal e também da
redenção. “A ideologia amadurecida é uma falsa revelação da criação, da queda e da
redenção” (KOYZIS apud GOUDZWAARD, 2014, p. 34-35). É precisamente aqui que se
identifica uma relação entre ideologia e gnosticismo, observe a citação a seguir e compare
com a definição de Albert M. Wolters feita no início:
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Uma vez que toda ideologia constrói sua própria antítese entre o certo e
o errado, o bem e o mal, pode-se dizer que toda ideologia é baseada em
uma Soteriologia específica, prometendo a redenção e a libertação de
algum mal fundamental, visto como a origem de todos os males que
acometem a humanidade. (RAMOS, 2009, p. 140-141)

Tendo sido apresentado o conceito de cosmovisão e a relação de ideologia com idolatria,
no próximo tópico será feito uma apresentação resumida de cada ideologia política
contemporânea.

4. Principais ideologias contemporâneas
Será apresentado resumidamente as principais ideologias de acordo com o livro “Visões e
ilusões políticas” do David T. Koyzes, embora sabe-se que praticamente tudo pode se
tornar uma ideologia. As ideologias não são de todo ruins, muitas vezes há boas intenções
por trás, entretanto, o foco é destacar as suas fragilidades.
“No liberalismo, a individualidade dada por Deus – um dos bens da criação – se
transforma num individualismo em que todas as instituições sociais são consideradas
derivadas da volição dos indivíduos e sujeitas à soberania de suas vontades” (KOYZES,
2014, p.160). No liberalismo a liberdade individual se torna deus.
“No conservadorismo, a tradição, sem a qual não se pode viver como criaturas sociais em
culturas particulares, passa a ser vista como soberana sobre toda a gama das atividades,
associações e comunidades humanas” (Ibid., p. 160). No conservadorismo as tradições se
tornam deuses.
“No nacionalismo, uma comunidade humana particular, conhecida por nação, recebe o
status de divindade, e todas as demais comunidades são vistas como meras partes desse
todo” (Ibid., p. 160). No nacionalismo a nação se torna deus.
“Democracia, embora seja sim uma forma de governo – e, provavelmente, a melhor
atualmente disponível na nossa sociedade complexa e diferenciada –, ela pode assumir
dimensões ideológicas na medida em que incorpora uma crença na quase infalibilidade da
vox Populi – a voz do povo” (Ibid., p. 149). Na democracia a soberania popular se torna
deus.
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Socialismo. “O socialismo [...] afirma incorporar uma crítica social radical, prometendo
mudanças fundamentais e, com elas, a salvação para a sociedade como um todo” (Ibid.,
p.189). “O socialismo, mesmo que seja teoricamente ante estatista, na prática tende a
consolidar uma quantidade muito perigosa de poder nas mãos do aparato do Estado, com
sua capacidade coercitiva” (Ibid., p.202). “Assim quando os partidos socialistas chegam
ao poder, eles geralmente são levados a colocar a maior parcela possível da atividade
econômica sob o controle do governo socialista dominante” (Ibid., p.203). Conclui-se
que o socialismo tende a transformar o estado em um deus, pois via de regra, é por meio
do Estado que os socialistas tentam levar a cabo os seus objetivos.
Toda ideologia tende a pressupor que a obtenção de algum fim – seja ele
a liberdade pessoal, a libertação nacional ou a vontade geral – é motivo
suficiente para defender políticas que podem, ainda que modestamente,
tratar de modo injusto as pessoas comuns. Para os socialistas, esse fim
supremo é a igualdade material (KOYZIS, 2014, p.204).

Foi exposto neste capítulo um resumo das principais ideologias políticas da modernidade;
como não há espaço para expor cada uma delas detalhadamente, para isso seria necessário
um outro artigo exclusivamente com esse objetivo. O próximo capitulo será dedicado
para expor com mais detalhes uma dessas ideologias, o liberalismo.

4.1 Liberalismo e capitalismo
Afinal de contas o que é liberalismo? É esse um dos objetivos deste capítulo, conceituar
liberalismo, mostrar os seus vários ramos e por fim tecer uma crítica ao capitalismo que é
uma ideologia que o liberalismo pariu.
Primeiramente a que o termo “liberalismo se refere? Observe essa citação de David
Koyzis:
No uso europeu, cuja precisão histórica é maior, o termo “liberalismo”
se refere ao conjunto de doutrinas fundamentadas nos escritos de John
Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790), Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) e Immanuel Kant (1724-1804). [...] As ideias liberais
contribuíram para a Revolução Americana, para a Revolução Francesa e
para as revoluções europeias de 1848 (KOYZIS, 2014, p.54).
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“O liberalismo propriamente dito surgiu no século 17 e 18, isto é, no auge da revolução
cientifica e do programa cartesiano de construir uma ciência unificada com base em
modelos matemáticos” (Ibid., p.58). É preciso também deixar claro que “o liberalismo é
um fenômeno diversificado, como praticamente todas as demais ideologias” (Ibid., p.56).
Não existe apenas um tipo de liberalismo, mas liberalismos, pois com o passar do tempo
as ideologias sofrem mudanças. “As diferentes correntes liberais afirmam crenças
distintas, devido sobretudo as contradições intrínsecas das ideologias” (Ibid., p.56). Para
Alasdair MacIntyre “o debate contemporâneo se dá entre liberais conservadores, liberais
liberais e liberais radicais” (KOYZIS Apud MACINTYRE, 2014, p.53).
Mesmo sabendo que a ideologia liberal não é uma crença homogenia, mas que sofre
mudanças com o passar do tempo “elas compartilham um núcleo de crenças comuns que
as definem como liberais” (Ibid., p.56). Então, qual é o credo liberal?
O liberalismo, como as outras ideologias [...] parte de uma crença
fundamental na autonomia humana, que vai muito além de um simples
apreço pela liberdade pessoal. Ser autônomo é dirigir a si mesmo,
governar a si mesmo segundo a lei que se escolheu para si. [...] O
liberalismo atribui essa autonomia ao indivíduo. [...] O primeiro e mais
básico princípio do liberalismo é: cada um é proprietário ou dono de si
mesmo e, portanto, deve ser livre para governar a si mesmo de acordo
com as suas próprias escolhas, desde que essas escolhas não infrinjam o
igual direito dos outros de fazer o mesmo (KOYZIS, 2014, p.56-57).

Podemos destacar algumas fragilidades ou contradições do liberalismo. Se o indivíduo é
soberano e ao mesmo tempo de respeitar a soberania dos outros indivíduos, quem
controla, limita ou responsabiliza quando o preceito liberal é violado? Provavelmente seja
necessária uma autoridade política para tal tarefa.
Se os meus atos violam o direito de propriedade que os outros têm sobre
si próprios, eu transgredi o primeiro preceito liberal e devo ser
responsabilizado pelo que fiz. Entretanto, sem a autoridade política, não
há uma maneira eficaz de implementar essa responsabilização. Este é o
dilema central da autonomia individual que o projeto liberal é chamado
a resolver (KOYZIS, 2014, p.57).
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Uma outra fragilidade dessa ideologia é que ela simplesmente rejeita o sensu de
comunidade que é intrínseco a cada indivíduo. O ser humano foi criado a imagem e
semelhança de Deus e isto implica que ele é um ser criado para viver em comunidade. “O
liberalismo tem dificuldade para digerir a verdade de que os seres humanos foram criados
para a vida em comunidade” (Ibid., p.85). Sobre isto veja o que Andrew Fellows diz:
Como parte da essência de um Deus trino, fomos feitos para viver em
comunidade. Nosso Deus existe em comunidade, e nós devemos
reproduzir esta essência. Quando nos afastamos da vida comunitária nos
tornamos menos do que do que fomos criados para ser. O valor da
comunidade está em nos fazer lembrar do outro e nos levar para além do
eu. Não existe comunidade onde há uma visão autocentrista do eu. [...]
A modernidade criou um contexto sociológico que tem destruído a ideia
de comunidade (FELLOWS, 2009, p.185).

O liberalismo assim como todas as ideologias, como foi visto anteriormente neste artigo,
possui uma cosmovisão, e como toda cosmovisão pressupõe uma visão do que é o mal e a
salvação.
O mal é localizado na autoridade heterônoma, ou seja, em qualquer
autoridade que se origine fora da vontade do indivíduo – qualquer
autoridade que advenha de uma coletividade cujas pretensões sejam
independentes das vontades de seus membros. [...] Eles trabalham com o
pressuposto implícito de que somos progressivamente redimidos à
medida que os direitos da comunidade e da autoridade externa
diminuem e a autoridade (leia-se: a liberdade) da vontade individual é
maximizada (KOYZIS, 2014, p.85).

É possível resumir em dois pontos o fracasso do liberalismo. Em primeiro lugar “ele
oferece uma falsa salvação baseado numa crença fundamentalmente religiosa na
autonomia do indivíduo humano diante da autoridade política externa” (Ibid., p.86). Em
segundo lugar “o liberalismo é incapaz de ver o Estado como uma comunidade dotada de
autoridade e irredutível ao consenso voluntário dos indivíduos que a constituem” (Ibid.,
p.86). “A ênfase na propriedade produziu a opção preferencial do liberalismo clássico
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pelo livre-mercado e sua aversão à intervenção governamental nas transações
econômicas” (Ibid., p.64-65).
Avançando no estudo desta ideologia liberal, é necessário falar do lado econômico do
liberalismo. “O lado econômico do liberalismo costuma ser chamado de capitalismo”
(Ibid., p.65). O capitalismo é o grande responsável por desenvolver na sociedade uma
cultura de consumo, que pode até ser comparado a um culto. O filosofo Walter Benjamin
em seu livro “Capitalismo como religião”, organizado pelo sociólogo Michael Löwy, diz
o seguinte:
O culto ao capitalismo comporta certas divindades que são objetos de
adoração, como as notas de dinheiro (imagens dos santos), o dinheiro
(deus Mammon) [...]. O capitalismo é a celebração de um culto sem
trégua e sem piedade. Nenhum dia é comum, não há dia que não seja de
festa [...], de pompa sagrada, de extrema tensão para o adorador
(RAMOS Apud LÖWY, 2009, p.149).

O Capitalismo se apresentou a sociedade com promessas de salvação, promessas essas
que não foram cumpridas. Ao invés de trazer igualdade, intensificou a desigualdade,
colocando a maior parte da riqueza nas mãos de poucas pessoas ou grupos.
A sociedade em que vivemos é adepta de uma cosmovisão dinamista
moderna, comprometida idolatricamente com a prosperidade e o
progresso material ilimitado. Porém de forma paradoxal – e previsível,
uma vez que segue as etapas de desenvolvimento do padrão da adoração
idolatra –, tal cosmovisão tem se mostrado cada vez mais insegura e
incapaz de resolver os males que se propõe a resolver (RAMOS, 2009,
p.146).

O economista cristão Bob Goudzwaard em seu livro “Capitalismo e progresso aponta
varias vulnerabilidades da cosmovisão capitalista; a vulnerabilidade do ambiente, do
sistema e do homem ocidental. O espaço para descrever tamanha contribuição é limitado,
mas, ele mesmo resume da seguinte forma:
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Elas aparentemente ainda estão presas a ideia ingênua de progresso, que
afirma que o aumento da renda pessoal e do luxo é a melhor garantia
para a felicidade na vida. Mas também há inúmeras outras que sofrem
sob o caráter fugaz e efêmero das relações humanas, sob a falta de
significado em seu trabalho, sob o ritmo apressado da vida e sob o
caráter intrusivo da publicidade (GOUDZWAARD, 2019, p. 169).

Enfim, ao longo deste trabalho foram apresentados vários problemas nas ideologias
políticas. Reitero, todas essas ideologias tem pontos positivos e também negativos. A
idolatria é quando as pessoas se entregam de corpo e alma a certa ideologia como se a
solução dos dilemas e problemas da sociedade estivesse somente nas propostas desta
ideologia. Como essas cosmovisões seculares são reducionistas e insuficientes tem que se
apontar para uma outra direção que esteja além das ideologias. Uma direção que além da
polarização politica de direita, esquerda ou centro. Qual cosmovisão então é mais
holística e trate com seriedade e profundidade os problemas sociais entre outros? Esse é o
propósito do próximo capitulo, será apresentado a cosmovisão cristão como uma proposta
não ideológica.

5.Cosmovisão cristã: uma proposta não ideológica
Tem sido exposto até aqui que as ideologias de modo geral, especialmente as políticas,
são frágeis, ateístas e reducionistas. Elas não dão conta da realidade como um todo. Mas
será que existe um tipo de visão política distintamente cristã e não ideológica?
É no calvinismo, mais especificamente o neocalvinismo holandês, “que uma teoria
política caracteristicamente reformada se desenvolveu nos séculos 19 e 20. Essa teoria
surgiu de início como uma resposta a revolução Francesa e às ideologias por ela
promovidas” (Ibid., p.271). Os seus principais proponentes são Guilherme Groen Van
Prinsterer, Abraham Kuyper e Herman Dooyeweerd. Kuyper é uma das figuras
fundamentais do neocalvinismo; “ele não se contentou em definir a fé cristã somente em
termos de teologia e igreja, mas expandiu em seu âmbito, encarando-a como uma
abrangente levens-en wereldbeschouwing (visão de mundo e vida)” (Ibid., p. 274), ou
seja, uma cosmovisão cristã.
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Para os seguidores de Kuyper na Holanda, ser reformado significava
assumir um compromisso com o desenvolvimento e a aplicação prática
de uma cosmovisão marcadamente cristã, que incluía a política e outras
áreas culturais e sociais. (Ibid., p.274)

É no neocalvinismo que se tem a visão da soberania de Deus sobre todas as esferas da
vida. Veja as célebres palavras de Kuyper em suas palestras Stone proferidas na
Universidade e seminário de Princeton em 1898:
Nem um único espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente
selado em relação ao restante, e não há um único centímetro quadrado
em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é
soberano sobre tudo, não clame: é meu! (CARVALHO, 2009, p.57)

Em outra ocasião, o mesmo Kuyper faz uma afirmação extremamente significativa sobre
o serviço do cristão em todas as esferas da vida. Tudo o que o cristão faz, é feito diante da
face de Deus (Coram Deo);
Onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, ou no que
aplique a sua mão, na agricultura, no comercio, na indústria, ou sua
mente, no mundo da arte, e ciência, ele está, seja onde for,
constantemente diante da face de Deus, está empregado no serviço de
Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e acima de tudo, deve ter
como alvo a glória de Deus. (ANTÔNIO apud KUYPER, 2006, P.36)

Logo, uma política distintamente cristã e não ideológica, diferentemente das ideologias,
que são ateístas, considera a autorrevelação de Deus e sua soberania sobre toda a criação.
Ela considera Deus. A base da cosmovisão cristã é a revelação de Deus, Ele está presente
e não pode ser desconsiderado. Preste atenção no que David Koyzis diz: “Toda realidade
criada aponta para algo além de si. Os adeptos das diversas filosofias e ideologias
seculares erram ao inverter a direção, buscando o objetivo do cosmos em seu próprio
horizonte imanente” (KOYZIS, 2014, p.286). Ele continua dizendo: “qualquer criatura
deliberadamente desvinculada do criador será inevitavelmente concebida de forma
reducionista” (Ibid., p.284). Kuyper afirma o seguinte sobre a soberania de Deus e a fonte
do direito eterno:
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o calvinista mantém a soberania de Deus, como a fonte de toda
autoridade entre os homens [...] ensina-nos a olhar por cima da lei
existente para a fonte do direito eterno de Deus e cria em nós a coragem
indomável para protestar incessantemente contra a injustiça da lei em
nome deste direito superior. E embora o estado possa poderosamente
afirmar-se e oprimir o livre desenvolvimento individual, acima deste
Estado poderoso há sempre brilhando diante dos olhos de nossa alma,
como infinitamente mais poderosa, a majestade do Rei dos reis. Seu
tribunal justo sempre mantém o direito de apelação para todos os
oprimidos, e para ele a oração do povo sempre sobe, para abençoar
nossa nação e, na nação, nós e nossa casa. (KUYPER, 2014, p.97)

O governo soberano de Deus através de Jesus subverte e relativiza todas as autoridades
terrenas; “a autoridade de César é secular [...] a autoridade de César no saeculum é
transitória. Ele é o governante de ontem” (SMITH, 2020, p.99). “Cristo desarmou os
poderes, os expôs publicamente, e deslegitimou suas afirmações de mediadores do último
[...] Elas foram feitas vassalas da soberania divina na exaltação de Cristo” (Ibid., p.102).
O’Donovan descreve esse evento como a “dessacralização das políticas pelo evangelho”:
Autoridades seculares não são mais, em seu sentido pleno, mediadores
do governo divino. Eles medeiam apenas seus julgamentos. O poder que
exercem ao derrotar seus inimigos, as possessões nacionais sob sua
salvaguarda, são agora consideradas irrelevantes pelo triunfo de Cristo.
Portanto, “o grito do céu que João ouviu ao soar a sétima trombeta”, ‘a
soberania deste mundo passou para nosso Senhor e seu Cristo’, é essa
irrupção escatológica – a mesma escatologia que permeia A cidade de
Deus, de Agostinho – que reconfigura radicalmente a postura política
cristã. (SMITH apud O’Donovan, 2020, p.102)

Uma postura política que seja compatível com a cosmovisão cristã, que não seja
reducionista, transcende as ideologias e a polarização política contemporânea. Sobre isto,
veja a abordagem que o Leonardo Ramos faz:
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uma cosmovisão cristã estaria além dessa polarização ao adotar posturas
mais à ‘direita’ do que a direita e mais à ‘esquerda’ do que a esquerda,
mais ‘tradicionais’ que os tradicionais (com argumentos mais sólidos na
defesa da família ou dos valores, por exemplo) e mais ‘revolucionárias’
que os revolucionários (com argumentos mais sólidos na defesa do
oprimido, do explorado e do excluído). (RAMOS, 2009, p.147)

Uma cosmovisão distintamente cristã busca promover a justiça no mundo. “Todas as
correntes políticas desejam que a justiça seja implementada, mas cada uma a concebe
diferentemente, conforme seus respectivos pressupostos ideológicos” (KOYZIS, 2014,
p.302). Veja o que Brunner afirma: “a visão cristã de justiça está inexoravelmente ligada à
ordem divina da criação; justo é aquilo que se conforma à intenção criativa de Deus”
(KOYZIS apud Brunner, 2014, p.305). Segundo o bispo Lesslie Newbigin:

Por causa pecaminosidade humana, temos a tendência de reivindicar
mais do que o que nos cabe por direito, a tendência de transgredir os
limites criados que caracterizam não somente os seres humanos, mas
todas as criaturas de Deus. Isso acontece tanto com os indivíduos como
quanto com as comunidades; e, na medida mesma em que acontece, a
busca pela justiça adquire um caráter autodestrutivo [...] A sociedade
saudável, marcada pelo que a Bíblia chama de shalom, é aquela na qual
as várias esferas de atividade humana se desenvolvem de modo
equilibrado e proporcional. Os indivíduos agem responsavelmente na
sua esfera reconhecida de autoridade. (KOYZIS apud NEWBIGIN,
2014, p.305)

“Uma justiça pública, genuína e livre de distorções ideológicas, reconhece a pluralidade
das coisas no mundo que Deus criou” (Ibid., p.312). Koyzis cita alguns exemplos sobre a
forma adequada de exercer justiça nas várias esferas da vida dentre as quais destaco uma:
“As empresas comerciais agem no sentido de satisfazer desejos genuínos, usando os
recursos da terra de maneira responsável, administrando-os sem esgotá-los” (Ibid., p.305).
Faz parte da missão do cristão neste mundo promover justiça; “o mandato de promover a
justiça não está aberto à negociação, especialmente para quem afirma ser discípulo de
Jesus” (Ibid., p.318); “cada ato que promove a justiça, seja ele na política ou em qualquer
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outro âmbito da atividade humana, aponta para a plenitude final do reino da justiça de
Deus no novo céu e na nova terra” (Ibid., p.322).

Considerações Finais
Portanto, todas as ideologias são idolatria e, nesse sentido, os cristãos não devem
abraça-las. O cristão de acordo com esta pesquisa deve ser um ateu político. Pois a
cosmovisão cristã produz no individuo ou em uma comunidade uma esperança que
transcende o mundo material, a polarização e as ideologias.
Aqueles que abraçaram a cosmovisão cristã andam em outra direção, oposta as
ideologias. A redenção não está no Estado, como creem os socialistas. Não está na nação
como dizem os nacionalistas. Nem na soberania popular, sabe-se que nem sempre a voz
do povo é a voz de Deus. A salvação e a felicidade da sociedade não estão no capitalismo,
no consumo ou no dinheiro; muito menos no individuo em si como prega o liberalismo. A
nossa confiança e esperança está em Cristo que é o único Senhor. Nossas respostas vêm
do evangelho.
Os cristãos acreditam que embora participem da redenção da criação, esse mundo
caminha para uma degradação e não progresso ou evolução. Enquanto essa sociedade
secularizada deposita sua esperança na política, em uma visão de progresso, no
capitalismo (dinheiro), no Estado ou no próprio ser humano, os cristãos depositam sua
esperança em Cristo, que é o único e verdadeiro salvador. Para o cristão a esperança é
escatológica e aponta para a consumação em Cristo Jesus, que é quem de fato vai banir de
forma definitiva o mal, as injustiças e desigualdades presentes em nossa sociedade. Esse
processo de redenção da criação já foi iniciado com a inauguração do Reino de Deus na
ressurreição do seu Filho.
Cada cristão está espalhado pelas várias esferas da sociedade como agentes do reino de
Deus, incumbidos com a missão de redimir todas as esferas da sociedade: cultura,
ciências, artes, política etc.
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Poder Familiar e Temas Polêmicos Correlatos da
Atualidade
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Resumo: No presente artigo, tentaremos compreender o atual cenário da liberdade da
família na educação e formação de filhos. Primeiro, à luz da normativa internacional
vinculante ao estado brasileiro, sobretudo com a escalada da internacionalização dos
direitos humanos, exsurgente após a barbárie nazista no contexto da segunda grande
guerra. Na sequência, localizaremos o tema proposto no bojo do ordenamento jurídico
interno, momento em que trataremos dos temas polêmicos envolvendo a “Lei Menino
Bernardo”, a vacinação de crianças contra a COVID-19 e o ensino doméstico ou
homeschooling.
Palavras-chave: Família. Direito. Liberdade Religiosa. Ordenamento Jurídico. Igreja.

Abstract: In this article, we will try to understand the current plot of family freedom in
the education and training of children. First, in the light of the international regulations
binding the Brazilian state, especially with the escalation of the internationalization of
human rights, which emerged after the Nazi barbarism in the context of the second world
war. Next, we will locate the proposed topic within the scope of the domestic legal
system, at which time we will deal with controversial topics involving the “Boy Bernardo
Law”, vaccination of children against COVID-19 and homeschooling.
Keywords: Family. Right. Religious freedom. Legal Order. Church.
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Introdução
“Poder familiar” é parte daquilo que temos denominado “temas sensíveis” da atualidade,
aqueles que tangenciam interesses estatais, ao mesmo tempo em que são caros para a fé
cristã. São temas fronteiriços, digamos, que sempre foram objeto de atenção especial da
Igreja cristã e dos fundamentos ocidentais judaico-cristãos e, mais recentemente, e de
maneira crescente, do Estado.
Noutras palavras, a liberdade da família no que pertine à criação de filhos é assunto de
primeiríssima grandeza para a Igreja e sobre o qual o Estado tem empreendido um avanço
sem precedentes na história moderna. Apenas para ilustrar o ponto, a Revista Oeste
noticiou que o Canadá estaria na rota de criminalizar a conduta de pais e mães que vierem
a reprimir a “identidade de gênero de uma pessoa não cisgênero97” ou “a expressão de
gênero que não esteja em conformidade com o sexo designado de uma pessoa ao
nascer”98. Imaginemos a atitude de uma mãe em não permitir que seu filho use vestido ou
adote um nome social feminino. Pois bem, esta prática estaria enquadrada, nos termos da
lei penal daquele país, no crime de “repressão da identidade de gênero”.
No presente artigo, tentaremos compreender o atual cenário da liberdade da família na
educação e formação de filhos. Primeiro, à luz da normativa internacional vinculante ao
estado brasileiro, sobretudo com a escalada da internacionalização dos direitos humanos,
exsurgente após a barbárie nazista no contexto da segunda grande guerra99. Na sequência,
localizaremos o tema proposto no bojo do ordenamento jurídico interno, momento em
97

De “cisgeneridade”, que, no contexto dos estudos sobre identitarismo, diz respeito à condição da pessoa

cuja identidade de gênero (gênero autopercebido) corresponde ao sexo biológico. Pessoa “não cisgênero”, a
contrario sensu, percebe a si mesma com um gênero diverso do sexo que o nascimento lhe atribuiu.
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que trataremos dos temas polêmicos envolvendo a “Lei Menino Bernardo”, a vacinação
de crianças contra a COVID-19 e o ensino doméstico ou homeschooling.

1. A normativa internacional
Para começo de conversa, falaremos sobre a normativa internacional perante a qual o
estado brasileiro se obrigou por meio de compromissos assumidos no plano internacional,
tanto nos sistemas (convencional e não convencional) das Nações Unidas como no
sistema interamericano. No tópico seguinte, trataremos sobre o ordenamento jurídico
interno, notadamente o que estabelecem a Constituição Federal, o Código Civil e o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

1.1. Sistemas de Proteção de Direitos Humanos da Organização das

Nações Unidas (ONU)
Em primeiro lugar, repiso, vamos conhecer o que dizem as normas internacionais que o
estado brasileiro está obrigado a observar, começando a abordagem pelos sistemas da
Organização das Nações Unidas (ONU) e, na sequência, aportando nos sistemas
interamericanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, garante a proteção
contra interferências indevidas à vida privada e família: “Ninguém será sujeito a
interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência,
nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra
tais interferências ou ataques” (artigo XII, com grifo)100. Quando trata do direito à
educação, a DUDH diz que “os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de
instrução que será ministrada a seus filhos” (artigo XXVI.3, com grifo)101.
É importante também conhecer as garantias estabelecidas no Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de 1966. A garantia contra interferências arbitrárias é
fixada no artigo 17:
100
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1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais
em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 2.
Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou
ofensas (com grifo).102

Quando o PIDCP trata, no artigo 18, sobre o “direito à liberdade de pensamento, de
consciência e de religião”, estabelece no parágrafo 4º o seguinte:
Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a
liberdade dos pais – e, quando for o caso, dos tutores legais – de
assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que esteja de
acordo com suas próprias convicções (com grifo).103

O tratado correlato do PIDCP, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC), também de 1966, na mesma senda, ao tratar sobre o direito à
educação, prescreveu o seguinte:
Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a
liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de escolher
para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades
públicas, sempre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos
ou aprovados pelo Estado, e de fazer com seus filhos venham a
receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas
próprias convicções (artigo 13.3, com grifo).104

Importante realçar, por outro lado, o que estabeleceu a Convenção sobre os Direitos da
Criança, de 1989. Nesse tratado, ficou estabelecido que, in verbis:
Os Estados-partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres
dos pais ou, conforme o caso, dos familiares ou da comunidade, conforme os
costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis pela
criança, de orientar e instruir apropriadamente a criança de modo
consistente com a evolução de sua capacidade, no exercício dos direitos
reconhecidos na presente Convenção (artigo 5º, com grifo).105

O artigo 18 da Convenção da Criança prescreve que “ambos os pais têm
responsabilidades comuns na educação e desenvolvimento da criança” e que “a
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responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança” é dos pais
e, quando for o caso, dos responsáveis legais (grifei).106
A referida Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, atendendo e dando
efetividade à “Declaração Universal dos Direitos da Criança”, de 1959, inaugurou uma
nova fase no tratamento da criança e do adolescente. Até então, a pessoa nessa fase da
vida (com menos de 18 anos) era vista somente como objeto de proteção dos pais e do
Estado (doutrina da “situação irregular” ou “fase tutelar”). A Convenção, entretanto,
rompendo com o paradigma da fase tutelar, proclamou a “Doutrina da Proteção Integral”,
transformando a criança e o adolescente em sujeitos de direitos, devendo ainda ser
respeitada a sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.107 Os estudos que
desembocaram na Convenção influenciaram o direito interno, a partir da Constituição
Federal de 1988, conforme se verá adiante.
A “Carta Internacional de Direitos Humanos” (International Bill of Rights), como são
chamados a DUDH, o PIDCP e o PIDESC, garante, em síntese: (1) a proteção da família,
do lar e do domicílio contra ingerências arbitrárias; (2) a liberdade dos pais para escolher
o gênero de ensino e a escola para seus filhos; e (3) a liberdade dos pais para transmitirem
aos filhos ensino religioso e moral que esteja de acordo com as suas convicções. A
Convenção especial sobre os direitos da criança, por sua vez, inovou ao assumir a
Doutrina da Proteção Integral, considerando a criança (segundo a Convenção, toda pessoa
menor que 18 anos) sujeito de direitos.

2. Sistema Interamericano de Direitos Humanos
A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (DADDH, de 1948) também
dedicou especial atenção à família. Para o que nos interessa, estabeleceu que “Toda
pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua
reputação e à sua vida particular e familiar” (artigo V, com grifos).108 Ao tratar dos
deveres, previu que “Toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar os
106
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filhos menores de idade, e os filhos têm o dever de honrar sempre os seus pais e de
auxiliar, alimentar e amparar sempre que precisarem” (artigo XXX, com grifo).109
A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH, de 1969) também fez previsões
que nos chamam à atenção. A proteção contra ingerências arbitrárias está em seu artigo
11, parágrafos 2 e 3:
“2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas
em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 3.
Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais
ofensas”.110 (grifei).

No artigo 12, que regula o “direito à liberdade de consciência e religião”, a CADH
vaticinou, no parágrafo 4, que “Os pais e, quando for o caso, os tutores têm direito a que
seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas
próprias convicções” (grifei)111.
Em uma consulta da Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte
IDH, órgão da CADH), na Opinião Consultiva 24/17, interpretou dispositivos da CADH
no sentido de que o Estado deve facilitar, por meio administrativo ou notarial, o reajuste
de documentos públicos para adequação ao gênero autopercebido. Na oportunidade, a
Corte IDH aplicou o mesmo entendimento a crianças e adolescentes, ao argumento de que
as crianças são titulares dos mesmos direitos que os adultos e todos os
direitos reconhecidos na Convenção Americana (...) esta Corte entende
que as considerações relacionadas com o direito à identidade de gênero
(...) também são aplicáveis às crianças que desejam apresentar
solicitações para que se reconheça nos documentos e nos registros sua
identidade de gênero autopercebida (...).112

Ressalto, pela importância, o que disse a Corte IDH no sentido de que o direito à
identidade de gênero é aplicável a crianças “que desejam apresentar solicitações para que
se reconheça nos documentos e nos registros sua identidade de gênero autopercebida”. A
109
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Corte fundamentou sua decisão na Proteção Integral e seus consectários: “princípios do
interesse superior da criança, da autonomia progressiva, de ser escutado e a que se leve
em conta sua opinião em todo procedimento que o afete”.113
Em breve síntese, o sistema interamericano de proteção de direitos humanos traz
previsões semelhantes aos sistemas das Nações Unidas: (1) a proteção da família, do lar e
do domicílio contra ingerências arbitrárias; (2) a liberdade dos pais para transmitirem aos
filhos ensino religioso e moral que esteja de acordo com as suas convicções; e (3) deveres
mútuos entre pais e filhos no que pertine ao auxílio, alimentação e amparo. Por meio de
construção jurisprudencial, todavia, com base na consideração da criança como sujeito de
direitos, a Corte IDH vaticinou que a criança tem direito a ajustar seus documentos ao
gênero autopercebido, diretamente em cartório.
Observemos que tanto nos sistemas da ONU como no interamericano está garantida a
liberdade dos pais de transmitir aos filhos o ensino religioso e moral correspondente às
suas convicções e, por outro lado, o reconhecimento de crianças e adolescentes como
sujeitos de direitos próprios, que podem ser reivindicados inclusive contra pais cristãos
amorosos.
Que crianças sejam resguardadas em seus direitos contra abusos e crimes, compreende-se
e aplaude-se114. Mas, por que crianças poderiam impor aos pais restrições na fiscalização
do seu celular, para que vissem protegidos seus “respeito” e “intimidade”? Por que
crianças poderiam invocar a proteção do Estado para fazer valer seu gênero
autopercebido, com direito à mudança de nome e gênero nos registros civis?

113

114

Op. Cit.
Nesse sentido, o artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Verificada a hipótese de

maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá
determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum”. Disponível em: L8069
(planalto.gov.br) Acesso em 03/03/2022. Ademais, também estão à disposição da autoridade judicial as
medidas protetivas de que trata a Lei Maria da Penha: “ENUNCIADO 26: O juiz, a título de
medida protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor para
atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e familiar
contra a mulher (Aprovado no IV FONAVID)”.
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3. O Direito interno
A Constituição Federal de 1988 adotou, conforme lições da doutrina especializada, a
Doutrina da Proteção Integral, alinhando o estado brasileiro com o cenário internacional.
Nesse sentido, em seu artigo 227, caput, lançou o seguinte comando:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (com
grifo).115

Esses deveres dos pais em relação aos filhos menores estão disciplinados, mormente, no
Código Civil (Lei 10.406/2002) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069/1990).

3.1. O Código Civil
O Código Civil estabelece que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto
menores” (artigo 1.630, com grifo), que compete a ambos os pais (artigo 1.631)116. “Poder
familiar” é, pois, o conjunto de deveres e direitos conferidos somente aos pais em relação
a seus filhos menores. É, noutro dizer, o “poder exercido pelos líderes de uma família
natural, normalmente representados na figura dos pais”.117
Havendo divergência entre os pais quanto à condução dos interesses dos filhos, o juiz
pode ser buscado para dirimir o desacordo (artigo 1.631, parágrafo único)118, como na
hipótese em que o pai e a mãe não se entendem quanto à escola em que o filho deve

115
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estudar.119 O suprimento judicial é consequência da igualdade de direitos e deveres do pai
e da mãe em relação ao exercício do poder familiar. Não prevalece, pois, a opinião do pai,
devendo o juiz suprir a controvérsia, ouvido o Ministério Público, com base no melhor
interesse do menor.
No exercício do poder familiar, compete aos pais, quanto aos filhos, dentre outras
atribuições, “dirigir-lhes a criação e a educação” e “exigir que lhes prestem obediência,
respeito e os serviços próprios de sua idade e condição” (artigo 1.634, incisos I e IX).120
O juiz pode intervir no poder familiar, até suspendendo-o, se o pai, ou a mãe, vier a
abusar de sua autoridade, faltar aos deveres a ele inerentes, arruinar seus bens ou em caso
de condenação irrecorrível à pena que excede a dois anos de prisão (artigo 1.637, caput e
parágrafo único)121.
O poder familiar ainda poderá ser perdido se a mãe, ou o pai, vier a “castigar
imoderadamente o filho” (voltaremos a tratar sobre esse dispositivo), “deixar o filho em
abandono” (não lhe prestando o cuidado necessário), “praticar atos contrários à moral e
aos bons costumes” (v.g., expondo-o à drogas ilícitas), “incidir, reiteradamente, nas faltas
previstas no artigo antecedente” (artigo 1.637) e “entregar de forma irregular o filho a
terceiros para fins de adoção” (artigo 1.638, caput e seus incisos). O parágrafo único do
artigo 1.638 prevê outras hipóteses de perda do poder familiar122.

3.2. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a “Lei Menino
Bernardo”
Notemos que a expressão “castigar imoderadamente o filho” (inserta no artigo 1.637 do
Código Civil Brasileiro) faz presumir que não incorre em ilegalidade, notadamente aquela
capaz de ensejar suspensão ou perda do poder familiar, aquele que castiga física e
moderadamente o filho. Ocorre que a Lei 13.010/14 (conhecida como “Lei da Palmada” e
119
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“Lei Menino Bernardo”)123 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir
qualquer forma de castigo físico, inclusive.
Diz a lei referida que “A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados
sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da
família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas
socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los
ou protege-los” (artigo 18-A do Estatuto, com grifo).124
A lei definiu (no parágrafo único do mesmo dispositivo) “castigo físico” como a “ação de
natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso da força física sobre a criança e o
adolescente que resulte em: a) sofrimento físico; ou b) lesão”. “Tratamento cruel ou
degradante”, por sua vez, foi conceituado como “conduta ou forma cruel de tratamento
em relação à criança e ao adolescente que: a) humilhe; b) ameace gravemente; ou c)
ridicularize”.
A lei alterou o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente para obrigar a
comunicação dos casos ou suspeitas de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante
ao Conselho Tutelar, que é o órgão com atribuição para aplicar as sanções, inclusive aos
pais, dos que incorrerem na ilegalidade apontada125. As sanções, segundo o artigo 18-B do
Estatuto, com redação da Lei Menino Bernardo, são as seguintes: “encaminhamento a
programa oficial ou comunitário de proteção à família”, “encaminhamento a tratamento
psicológico ou psiquiátrico”, “encaminhamento a cursos ou programas de orientação”,
“obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado” e “advertência”126.
Por fim, a lei em comento ordenou ao Estado empreender ações destinadas a coibir “o uso
de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante”, incumbindo-lhe, dentre outras
ações, promover “campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da
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criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante” (artigo 70-A, inciso I, com grifo).127
A denominada “Lei da Palmada”, portanto, inconformada com a permanência do castigo
moderado no ordenamento jurídico pátrio, pressuposto no Código Civil, reuniu no mesmo
enquadramento uma palmada corretiva aplicada pelos pais e o uso da força por um agente
do Estado (v.g., um agente de uma unidade de atendimento socioeducativo).
De mais a mais, como se pode perceber, no atual cenário jurídico interno, é vedado aos
pais e responsáveis usar castigo físico, mesmo que moderado, como forma de educação e
disciplina.

4. Obrigatoriedade de vacinação de crianças e ensino
doméstico
Dois temas a serem abordados e de extrema importância ao nosso tema guardam relação
com a obrigatoriedade da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra COVID-19 e com o
ensino doméstico, o homeschooling. É sobre o que discorreremos.

4.1 Obrigatoriedade de vacinação de crianças contra COVID-19
Primeiro, trataremos sobre a responsabilidade criminal dos pais que não vacinarem
crianças de 5 a 11 anos. Em outras palavras, cometem crime os pais que não vierem a
vacinar seus filhos crianças de 5 a 11 anos?
De chegada, deve-se relembrar o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente:
“É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades
sanitárias” (ECA, artigo 14, § 1º)128.
Também nesse sentido, há o Decreto 78231/76129, que, em seu artigo 29, dispõe:
127
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Art. 29. É dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais
tenha a guarda ou responsabilidade, à vacinação obrigatória.
Parágrafo único. Só será dispensada da vacinação obrigatória, a
pessoa que apresentar Atestado Médico de contra-indicação
explícita da aplicação da vacina (grifei).130

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no Tema 1.103, ARE 1.267.879/SP, decidiu
pela obrigatoriedade da imunização por meio da vacina quando imposta pela autoridade
sanitária, gerando dúvidas sobre se a decisão do tribunal não seria indevidas e
preocupantes limitação do poder familiar e ingerência do Estado na família.
Como fica, então, a obrigatoriedades da vacinação contra a COVID-19? É possível aos
pais não vacinarem os filhos, sem risco de responsabilização penal, alegando incertezas
quanto à eficácia das vacinas hoje existentes? Quanto a isso, há duas posições:
Primeiro, há quem se posicione pela não obrigatoriedade e, consequentemente, pela não
responsabilização. O fundamento alegado é o disposto no artigo 3º, caput, da Lei
6259/75131: “Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de
Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório” (com
grifo).132 Como caberia ao governo federal decidir sobre quais vacinas seriam obrigatórias
e quais seriam facultativas, e como o Ministério da Saúde já estabeleceu que a vacina
contra COVID-19 é facultativa (calendário anual de vacinações), a conclusão seria pela
irresponsabilização dos pais que vierem a decidir pela não vacinação dos filhos crianças.
É nesse sentido também o artigo 28 do Decreto 78231/76, segundo o qual os Estados só
poderiam tornar uma vacinação obrigatória, contrariando o disposto pelo Ministério da
Saúde, com a aprovação prévia deste órgão: “As Secretarias de Saúde dos Estados, do
Distrito Federal, e dos Territórios poderão tornar obrigatório o uso de outros tipos de
130
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vacina para a população de suas áreas geográficas desde que: (...) II - O Ministério da
Saúde aprove previamente, a conveniência da medida (...) ” (com grifo).133
Segundo, há também quem opine pela obrigatoriedade da vacinação contra a COVID-19
nos Estados que já determinaram a sua obrigatoriedade em seu território, a despeito da
decisão do Ministério da Saúde, com a consequente sujeição dos pais que não o fizerem
às penas da lei. Essa posição se fundamenta na decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADI 6341, segundo a qual Estados e Municípios podem adotar medidas de combate à
pandemia da COVID-19, ainda que a União não o faça. O STF entendeu que o dever do
Estado relacionado à saúde é comum a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que
agem autonomamente em relação ao mandado constitucional. Na ADPF 576, o Supremo
também caminhou no sentido de estender competência comum aos entes federados para
imunizar adolescentes contra a COVID-19.
Assim, para essa posição, nos Estados que estabeleceram (ou vierem a estabelecer) a
obrigatoriedade da vacinação contra COVID-19, os pais seriam obrigados a vacinar os
filhos crianças de 5 a 11 anos, sob pena de responsabilização penal, salvo se houver
atestado médico de contraindicação explícita à vacina.
Ademais, segundo esse entendimento, a simples recusa imotivada dos pais em vacinarem
os filhos contra COVID-19 (nos Estados que tornarem essa vacina obrigatória) implica-os
como incursos nas penas do artigo 268 do Código Penal134 (Infração de Medida Sanitária
Preventiva): “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou
propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa”135.
Para essa corrente, enfatize-se, a única recusa considerada apta a ensejar a exclusão da
imputação penal seria aquela embasada em atestado médico de contraindicação, o que
significa dizer que razões de ordem política, filosófica ou religiosa não importariam na
exclusão do crime.
O Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça (CNPG), na nota técnica
02/2022, de 26 de janeiro de 2022, já se posicionou pela possibilidade de configuração do
133
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crime do artigo 268 do Código Penal, embora advertindo que o uso do Direito Penal deve
ser visto com cautela e reservado a casos extremos, quando medidas de ordem
administrativa e civil não se mostrarem eficazes136.
Um exemplo de sanção administrativa seria a previsão contida no artigo 249 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, in verbis: “Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres
inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da
autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena - multa de três a vinte salários de
referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência”137.
Na seara cível, o Enunciado 26 do Fórum Nacional da Justiça Protetiva, que reúne juízes
das Varas da Infância e da Juventude, diz que a recusa em imunizar crianças contra a
COVID-19 pode resultar na infração administrativa do artigo 249 do ECA, como também
na aplicação das medidas do artigo 129 do mesmo Diploma Legal, dentre elas a “perda da
guarda” e a “suspensão ou destituição do Poder Familiar”.

4.2 A possibilidade do ensino doméstico (homeschooling)
O ensino doméstico, ou a educação familiar, é uma de modalidade de ensino em que a
criança e o adolescente recebem educação formal e informal pela família, sem terem que
frequentar diariamente uma instituição de ensino. As aulas seriam ministradas pelos
próprios pais ou por professores por eles contratados.
Há uma classificação do homeschooling que importa apresentar: (1) desescolarização
radical (unschooling radical): entende que a institucionalização da educação é prejudicial
e que somente aos pais é dado direito de educar os filhos; (2) desescolarização moderada
(unschooling moderado): não há proibição a que o Poder Público ofereça educação
escolar, mas aos pais compete escolher entre a escola institucionalizada e o ensino
familiar, inclusive com liberdade de conteúdo e método, sem qualquer interferência
estatal; (3) homeschooling puro: parte da premissa que a educação é tarefa primordial da
família e só subsidiariamente do Estado, mas aceita um patamar mínimo e objetivo para a
formação de crianças e adolescentes; (4) homeschooling utilitarista ou por conveniência
136
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circunstancial: em casos excepcionais, a exemplo da ocorrência de bullying, violência ou
tráfico e consumo de drogas nas escolas, os pais podem optar pelo ensino doméstico,
desde que reproduzam os mesmos conteúdos do ensino escolar público e privado138.
O homeschooling encontra ampla guarida na normativa internacional, como também no
ordenamento jurídico pátrio. Relembro que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
dispõe que “os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será
ministrada a seus filhos” (artigo XXVI.3) e, conforme o direito interno, os pais e a família
têm deveres em relação à educação dos filhos (Constituição Federal, artigos 205 e 229;
Código Civil, artigo 1.634, I).
Por outro lado, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que “Os pais ou
responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino” (artigo 55)139. Nesse mesmo sentido, o artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação: “é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação
básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade”140. Não olvide também do crime de abandono
intelectual, previsto no artigo 246 do Código Penal: “Deixar, sem justa causa, de prover à
instrução primária de filho em idade escolar”.141
No Recurso Extraordinário 888.815, o Supremo Tribunal Federal, conforme o voto do
redator

do

acórdão,

inconstitucionalidade

o
dos

Ministro
tipos

Alexandre

de

desescolarização

Moraes,

radical

argumentou

pela

(unschooling radical),

desescolarização moderada (unschooling moderado) e homeschooling puro, afirmando
não ser vedada o homeschooling utilitarista ou por conveniência circunstancial, desde que
regulamentada por lei formal, atualmente inexistente. A tese firmada (tema 822) foi a
seguinte: “Não existe direito público subjetivo do aluno ou da família ao ensino
domiciliar, inexistente na legislação brasileira”.142
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Conclusão
O estado brasileiro está vinculado a uma série de compromissos assumidos na ordem
internacional, cuja normativa trata abundantemente da família, da vida privada e da
educação de filhos. As declarações e tratados das décadas de 50, 60 e 70 são liberais em
seu conteúdo e espírito. A partir das décadas de 80 e 90, grupos específicos de pessoas,
consideradas hipervulneráveis, tornaram-se o centro das atenções do Direito Internacional
dos Direitos Humanos. É nesse contexto que exsurge a Convenção dos Direitos da
Criança.
A par da normativa internacional, interpretada evolutivamente143, e da jurisprudência das
cortes internacionais de proteção de direitos humanos, o Direito interno e as decisões dos
tribunais nacionais aparentemente têm exercido influência cada vez mais marcante na
vida privada e na família, sobretudo nas relações pais e filhos. O poder familiar parece
mais limitado, enquanto o Estado avança sobre terrenos até então considerados próprios
da esfera eminentemente privada. Deveriam os cristãos se preocupar?
De todo modo, o certo é que não possível construir uma visão cristã de mundo, inclusive
no que pertine à família e à criação de filhos, sem conhecer os desafios e desafetos da fé
cristã bíblica.
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A Tentativa de Afastamento da Religião do Debate
Público e a “Nova Tolerância”: uma análise a partir
do caso Colégio Batista Getsêmani

Lincoln Almeida Rodrigues144
Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em apresentar os efeitos da chamada “nova
tolerância” no exercício da Liberdade Religiosa no Brasil, partindo da análise do caso
recente envolvendo o Colégio Batista Getsêmani. A primeira parte do artigo destaca a
liberdade religiosa enquanto reflexo da laicidade estatal e como direito fundamental
positivado na Constituição Federal de 1988. Já a segunda parte, apresenta um breve
panorama conceitual acerca do secularismo e o modo como realiza o afastamento da
religião do debate público. Por fim, a terceira e última parte realiza a análise do caso
concreto, trazendo o entendimento Supremo Tribunal Federal acerca da Liberdade
Religiosa, bem como, abordando a importância do diálogo democrático enquanto
característica de uma sociedade plural e tolerante a propagação das mais diversas ideias.
Palavras-chave: Liberdade religiosa; Religião; Secularismo; Discurso de ódio; Nova
tolerância

Abstract: The objective of this work is to present the effects of the so called “new
tolerance” in the exercise of Religious Freedom in Brazil, starting from the analysis of the
recent case involving Colégio Batista Getsêmani. The first part of the article highlights
religious freedom as a reflection of state secularismo and as a fundamental right
enshrined in the 1988 Federal Constitution. The second part presentes a brief conceptual
overview of secularism and the way in which religion is removed from the public
discussion. Finally, the third and last part analyzes the concrete case, bringing the
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understanding of the Supreme Court on Religious Freedom, as well as addressing the
importance of a democratic dialogue as a characteristic of a plural Society tolerant of the
most diverse ideas.
Keywords: Religious freedom; Religion; Secularism; Hate speech; New tolerance

1. Introdução
Recentemente, o Colégio Batista Getsêmani se viu envolvido em uma polêmica ao
publicar em suas redes sociais, um vídeo onde crianças realizavam uma crítica a respeito
da ideologia de gênero, publicação esta utilizada como resposta a um comercial veiculado
meses antes por uma grande rede de lanchonetes, na qual crianças, filhas de casais
homossexuais, realizaram uma defesa acerca da necessidade de aceitação social de seus
pais reconhecendo-os como entidade familiar.
Contudo, o vídeo publicado pelo colégio causou diversas reações e motivou, inclusive, a
abertura de um inquérito por parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para
apuração de eventual crime de discriminação em virtude do conteúdo do vídeo.
O presente trabalho visa destacar a tentativa de afastamento da religião do espaço público,
bem como, pretende, ainda, discorrer acerca da liberdade religiosa e sua elevação ao
status de garantia constitucional e, também, da chamada “nova tolerância” como real
motivação das reações provocadas pelo vídeo do Colégio Batista Getsêmani.

2.

Da

laicidade

do

Estado

Brasileiro

e

a

garantia

constitucional da liberdade religiosa
O que é religião? E por que devemos garanti-la normativamente? A título de
esclarecimento inicial e ponto de partida desta reflexão, é necessário trazemos o conceito
de religião trabalhado por John F. Garvey e Frederick Shauer a partir da citação feita por
Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Branco:
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Será inequivocamente religião o sistema de crenças que se vincula a
uma divindade, que professa uma vida além da morte, que possui um
texto sagrado, que envolve uma organização e que apresenta rituais de
oração e de adoração. (GARVEY e SHAUER apud BRANCO,
COELHO e MENDES, 2009, p. 461)

O Estado Brasileiro adota uma postura neutra com relação à religião a partir do momento
em que adere a Laicidade Estatal e não confessa qualquer religião como sendo oficial, o
que não faz do Brasil um estado ateu, visto que, ao observar o preâmbulo da Constituição,
vemos ali o constituinte originário invocar a proteção de Deus. (BRANCO, COELHO E
MENDES, 2009)
Por conta dessa neutralidade, o Estado tem o dever de garantir a liberdade religiosa, e o
faz a partir da previsão desta como pertencente ao rol dos direitos e garantias
fundamentais da Constituição Federal de 1.988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País,
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à prosperidade, nos termos seguintes:
(...)
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. (BRASIL, 2012)

Segundo o grande constitucionalista José Afonso da Silva, a liberdade religiosa se
expressa de três modos distintos e complementares entre si.
A primeira consiste na liberdade de crença, onde qualquer pessoa é livre para aderir,
mudar ou até mesmo não aderir a qualquer credo religioso; ou seja, temos a liberdade de
crer ou não crer em algum dogma sagrado. (SILVA, 2008)
A segunda refere-se à liberdade de culto, configurada a partir da prática litúrgica de cada
religião através das suas “cerimônias, manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, às
tradições” (SILVA, 2008, p. 249), sendo estas liturgias características formadoras de sua
identidade.
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Por fim, a terceira forma de expressão dessa liberdade se dá a partir da organização
religiosa, caracterizada a partir da “possibilidade de estabelecimento e organização das
igrejas e suas relações com o Estado” (SILVA, 2008, p. 250).
Neste sentido, podemos entender organização como sendo uma “instituição, associação
ou entidade que atua no âmbito dos interesses comuns, regulada por um conjunto de
diretrizes, normas e funções. (MICHAELIS apud IGREJA DE DEUS DA PROFECIA,
2019, p. 95).
Cumpre destacar que, desde a nossa primeira Constituição Federal, ainda no Brasil
Império, a Liberdade Religiosa sempre esteve presente e, ao longo da história
constitucional brasileira, esta liberdade foi ampliada ao garantir, também, a imunidade
tributária a templos (art. 150, VI), a objeção de consciência (art. 5º, VIII), e a vedação da
interferência do Estado no funcionamento das igrejas (art. 19, I).
A liberdade religiosa é um direito fundamental reconhecido não apenas em nosso
ordenamento jurídico, mas, também, em documentos internacionais como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que assim dispõe:
Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; esse direito inclui a liberdade de mudar de
religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença
pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular.
(ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU, 1948)

Sobre esta temática, trazemos as considerações do Ministro do Supremo Tribunal
Federal Alexandre de Moraes acerca da importância da garantia constitucional a liberdade
religiosa:
A conquista constitucional da liberdade religiosa é verdadeira
consagração de maturidade de um povo (...). A abrangência do preceito
constitucional é ampla, pois sendo a religião o complexo de princípios
que dirigem os pensamentos, ações e adoração do homem para com
Deus, acaba por compreender a crença, o dogma, a moral, a liturgia e o
culto. (MORAES, 2003, p.73)

De acordo com Flávia Piovesan, a partir da previsão constitucional da liberdade religiosa,
qualquer religião é merecedora de respeito e consideração, e o Estado possui o dever de
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garantir aos grupos religiosos “o direito de constituir suas identidades em torno de
princípios e valores, pois são parte de uma sociedade democrática”. (PIOVESAN, 2014,
p. 41)
A partir desta perspectiva, entende-se que a diversidade de concepções religiosas em um
Estado se torna importante sob o aspecto do fortalecimento da democracia, criando um
ambiente plural que possibilita difundir perspectivas diversas acerca da crença em algo
divino, transcendente, imaterial.
Afinal de contas, a que (ou a quem) recorrer quando as ações decorrentes dos impulsos
humanos já não são mais capazes de produzir efeitos, modificações no mundo?
Logo, a fé é a esperança última do ser humano quando a razão já não é mais capaz de
produzir respostas relacionadas a determinados acontecimentos da vida ou, até mesmo, a
sua origem e seu sentido; sendo, a crença em algo, um aspecto característico da esfera
privada do indivíduo, lugar este inalcançável pelo Estado que se propõe salvaguardar o
livre exercício da religião.
Em resumo, a liberdade religiosa “é a garantia constitucional aos cidadãos do direito à
prática da religião de sua escolha sem qualquer interferência”, possuindo, assim, “o
direito de adotar qualquer religião ou nenhuma delas”, o que a torna “uma realidade legal
que denota o que as pessoas podem fazer” e faz com que seja indiscutível no Ocidente.
(CLARK, 2006, p. 348 e 349)

3. Secularismo: uma ameaça a expressão pública da
consciência religiosa
Em sua obra Lei Natural e Direitos Naturais, John Finnis propõe que a religião é uma das
formas de bem básico a todo ser humano e, portanto, deve ser protegido pela sociedade,
visto ser um dos bens fundamentais para o florescimento humano. (BERTONCELLO,
2019, p. 67)
Finnis destaca, ainda, que a busca racional pelos bens necessários a autorrealização é
inerente a natureza humana e evoca aquilo que se chama de bens humanos fundamentais,
que consiste em serem informadores dos princípios da razão prática; sendo os bens
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humanos fundamentais, portanto, “aspectos básicos do bem-estar humano que vale a pena
buscar” (BERTONCELLO, 2019, p. 29)
Nesta perspectiva, o Concílio do Vaticano de 1.965, através da declaração Dignitatis
Humanae, traz a liberdade religiosa sob o prisma de que:
Todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos
indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana; e
de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir
contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a
mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro
dos

devidos

limites.

(DECRETO

CONCILIAR

DIGNITATIS

HUMANAE, 1965)

Desta forma, ninguém pode sofrer qualquer coação em virtude de exercitar “a consciência
de formar, manter ou colocar efetivamente em ação as crenças em questões religiosas” e,
dentre estas formas de se colocar a crença religiosa em ação, está a liberdade de
expressa-la em espaços públicos ou privados. (BERTONCELLO, 2019, p. 68).
No entanto, faz-se necessária uma análise do contexto sociopolítico do lugar onde se
busca realizar a religião enquanto bem básico fundamental para o florescimento humano.
(BERTONCELLO, 2019)
É inegável haver, atualmente, a tendência, principalmente na esfera pública, de afastar da
realização humana qualquer motivo que possa liga-la a algo transcendente, fazendo com
que a busca por essa realização tenha início e fim apenas no próprio ser humano e na vida
terrena que o circunda. (BERTONCELLO, 2019)
Sobre a redução da consciência religiosa, Bertoncello diz o seguinte:
É possível verificar que, nas últimas décadas, houve o recuo da
consciência religiosa e o avanço de atitudes que se fundamentam em
concepções materialistas da vida, pelas quais a realização humana se dá
estritamente pela aquisição de bens materiais ou de situações que se
exaurem no mundo material, ou em caminhos que fantasiam ou renegam
as questões mundanas mas tampouco contemplam a realização de
valores eternos nesta vida (...) (BERTONCELLO, 2019, p. 42)
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O que se vê, portanto, é a religião perdendo espaço em uma sociedade cada vez mais
tomada por aquilo que chamamos de Secularismo, onde os valores ligados a religião são
excluídos do espaço público, de modo a não exercerem nenhuma influência sobre a
sociedade e seu desenvolvimento, limitando-se, tão somente, a esfera privada.
Sobre a evolução do Secularismo ao longo da história, destaca-se o pensamento de
Charles Taylor:
Taylor considera que a partir do século XVII prevaleceu a concepção de
que o secular era tudo o que existia na vida social, em que o tempo era
apenas profano sem nenhuma ligação com algo mais elevado, e
pretensões de natureza religiosa passaram a ser vistas como infundadas
e apenas toleradas enquanto não ameaçassem os poderes seculares. As
igrejas permaneceram existindo devido à fé ainda cultivada por muitas
pessoas, mas seu papel na sociedade deveria limitar-se aos fins
mundanos, como paz, solidariedade, prosperidade etc. A preocupação
com a virtude, no sentido tradicional cristão, deixou de ser o critério de
uma boa sociedade, passando esta a ser vista como um conjunto de
indivíduos orientados por seus próprios interesses individuais que se
uniam em sociedade para fins de alcançar seus objetivos com maior
facilidade, sendo estranhas a esta conformação social quaisquer noções
de ética cristã ou de busca por santidade. Não só pela separação entre
Igreja e Estado pode ser compreendido o secularismo, mas também pelo
recuo da religião para a esfera privada onde não possa interferir nos
assuntos públicos. (BERTONCELLO, 2019, p. 48 e 49)

O secularismo busca, portanto, tentar realizar uma interpretação e ordenação da vida
apenas com princípios terrenos, sem recorrer a argumentos religiosos ou transcendentes,
buscando, assim, concretizar uma sociedade onde não haja qualquer influência divina no
agir prático cotidiano. (BERTONCELLO, 2019)
Isso, na verdade, revela um equívoco, na medida em que as manifestações de cunho
religioso merecem consideração racional em qualquer âmbito, público ou privado.
(BERTONCELLO, 2019).
Nesse contexto, Savalli assevera sobre o papel da religião enquanto sentimento coletivo
em uma sociedade:
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A religião tem algo de eterno e sobrevive a todos os símbolos e
estruturas. Não pode haver sociedade que não sinta a necessidade de
conservar e reafirmar os sentimentos e ideias coletivas, pois juntas
constituem unidades de pensamentos e ações. Isso só pode ser obtido
através de momentos de aproximação, pois haverá uma reafirmação em
comum dos seus sentimentos afins. (SAVALLI, 2007, p. 5)

Assim, a criação de obstáculos que visam dificultar a exposição de argumentos religiosos
no espaço público, e também nas redes sociais, configura a tentativa ardil de afastar a
religião da discussão de assuntos relevantes para a sociedade, principalmente, em uma
época onde os conceitos se modificam a partir da conveniência de quem os diz, o que faz
com que, em diversas situações, a distorção dos conceitos os distanciem completamente
de seu real significado e origem.

4. A tentativa de afastamento da religião do debate
público e a “nova tolerância”: uma análise a partir do caso
Colégio Batista Getsêmani
Há cerca de alguns meses, a empresa Burger King realizou um comercial utilizando
crianças, cujos pais pertenciam a comunidade LGBTQIA+, para explicar que a união
homoafetiva de seus pais era algo natural e, portanto, deveria ser entendido pela
sociedade como uma entidade familiar.
Em resposta a essa propaganda, o Colégio Batista Getsêmani de Belo Horizonte – MG,
colégio confessional e administrado pela Igreja Batista Getsêmani, publicou em suas
redes sociais um vídeo onde crianças criticavam a ideologia de gênero e reafirmavam
princípios biológicos e cristãos acerca do homem e da mulher.
A publicação desse vídeo por parte do Colégio Batista Getsêmani desencadeou a abertura
de um inquérito por parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para apurar
um eventual crime de discriminação, o que acarretou na intimação do diretor do colégio,
Pastor Jorge Linhares, para prestar esclarecimentos sobre o vídeo publicado e seu
conteúdo. (G1, 2021)
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De acordo com o Pastor Jorge Linhares, o intuito da publicação do vídeo foi, como uma
instituição cristã, posicionar-se biblicamente a respeito do tema identidade de gênero.
(G1, 2021)
Já para o presidente da Comissão de Diversidade da OAB/MG e Professor de Direito
Constitucional da UFOP e do IBMEC-BH Alexandre Bahia, o conteúdo do vídeo
publicado pelo Colégio Batista Getsêmani “vai na contramão de direitos já alcançados, e
extrapola o direito à liberdade religiosa”, e afirma, ainda, que a postagem promove um
discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. (G1, 2021, Online)
Por fim, o presidente da Aliança Nacional LGBTI+ Gregory Rodrigues Roque de Souza
destacou que a comunidade LGBTQIA+ não pretende confundir a fé e nem retirar a
inocência da criança, que deve ser preservada, e atribuiu ao vídeo difundido pelo Colégio
Batista Getsêmani a propagação de um discurso falacioso que visa promover “a
destruição das conquistas já obtidas”. (G1, 2021)
Entende-se por discurso de ódio “palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar
pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que
tem a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas”.
(BRUGGER, 2007, p. 118)
A grande pergunta que se faz, a partir deste caso é: a manifestação religiosa acerca do
conceito cristão de casamento e família, é capaz de configurar, por si só, discurso de ódio
contra a comunidade LGBTQIA+? A impossibilidade de trazer para o debate público
valores pertencentes a uma determinada religião acerca de determinados assuntos, não
seria uma forma de cercear a liberdade de expressão e, consequentemente, a propagação
de valores transcendentes capazes de incidir efeitos na vida prática? Não há intolerância
religiosa quando existe uma tentativa de impedir que argumentos religiosos, contrários a
determinadas ideias difundidas por alguns grupos sociais, sejam expressados
abertamente?
Evidentemente, embora inserido no rol de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º
da nossa Carta Magna, a liberdade religiosa, assim como os demais direitos fundamentais,
são passíveis de relativização. Esta se dá, em primeiro lugar, pela possibilidade de
conflito entre estes direitos e, a partir da análise do caso concreto, estabelece-se qual irá
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prevalecer sobre o outro. Em segundo lugar, nenhum direito fundamental pode ser
utilizado para a prática de ilícitos. (FILHO, [s. d])
Contudo, estas limitações oriundas da relativização se dão, apenas, quando demonstras de
modo fundamentado e, ainda assim, “não se pode limitar os direitos fundamentais além
do estritamente necessário”. (FILHO, [s.d], p. 7)
Pois bem! Posições religiosas que se colocam de modo antagônico a ideologia de gênero
e outras perspectivas no âmbito da sexualidade, representam uma ameaça real a existência
de alguns grupos sociais? A pluralidade de ideias e a possibilidade de todas se
expressarem livremente não é, senão a maior, uma das características principais da
democracia?
Quando a religião, em especial o cristianismo, se posiciona acerca de temáticas como
família, casamento, aborto, drogas, homossexualidade e etc., nota-se uma reação imediata
e, muitas vezes, agressiva, como se a religião não pudesse exprimir qualquer opinião
sobre estes assuntos, revelando, assim, uma intolerância ao discurso religioso.
Neste sentido, Bonissoni discorre acerca da chamada “nova tolerância”:
Atualmente, a compreensão geral acerca do termo tolerância reside não
mais em aceitar que existam perspectivas diferentes, mas aceitar tais
perspectivas. Enquanto que antigamente tolerar trazia consigo o
entendimento de aguentar, suportar ideias alheias, hoje compreende a
necessidade de aceitar como verdadeiras as mais diversas perspectivas.
É importante diferenciar que aceitar a existência de uma posição
antagônica à sua e seu direito de existir é uma coisa, mas, aceitar a
posição em si, significa que não há oposição alguma contra ela. Logo, a
nova tolerância sugere que aceitar a posição do outro significa crer que
tal entendimento seja verdadeiro, ou, pelo menos, tão verdadeiro quanto
à sua própria. Dessa forma, se há diversas “verdades”, o entendimento
contemporâneo sobre tolerância defende que não há uma perspectiva
exclusivamente verdadeira. (BONISSONI, 2017, p. 118)

Ao final, Bonissoni faz um alerta:
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Se este novo sentido de tolerância for utilizado como parâmetro para as
virtudes morais, ou até mesmo para uma análise religiosa, o erro
grotesco será a intolerância. Neste ponto, a intolerância deixa de ser a
recusa em permitir que opiniões contrárias sejam manifestadas em
público e passa a ser compreendida como qualquer questionamento ou
contradição da perspectiva de que todas as opiniões são igualmente e
axiologicamente válidas. (BONISSONI, 2017, p. 118)

A “nova tolerância”, portanto, vai na contramão de todo o sistema de pensamento cristão,
uma vez que “os cristãos prezam por toda sabedoria e por toda lucidez obtidas com a
leitura das Escrituras Sagradas, principalmente a forma como Deus, a realidade e o ser
humano são apresentados”, fazendo com que, em diversos assuntos, os cristãos se
manifestem contrários a determinados modus vivendi. (MIGUEL, 2021, p. 26)
Em seu livro Brasil polifônico: os evangélicos e as estruturas de poder, Davi Lago realiza
uma reflexão acerca da necessidade de cultivarmos a democracia a partir da tolerância:
“para cultivar a democracia, precisamos parar de querer exercer controle sobre a
consciência dos outros. A tolerância nasce da constatação de que as pessoas são diferentes
e há áreas da vida em que existem opiniões conflitantes”. (LAGO, 2018, p. 68)
Lago ainda discorre a respeito do diálogo democrático como forma de desenvolvermos
um novo projeto de nação visando uma sociedade livre, justa e solidária:
O diálogo democrático é uma das ferramentas mais poderosas nessa
construção. Ele é um testemunho pela tolerância e pela edificação de
entendimento mútuo e respeitoso, sem exigência de extinção das
diferenças, que são óbvias e evidentes na sociedade. (LAGO, 2018, p.
68)

Em uma sociedade plural e aberta, a discordância acerca de determinado assunto ou
pensamento, desde que esta não seja hostil ou discriminatória, não pode ser censurada,
sob pena de impor a uma sociedade majoritariamente cristã, como a brasileira, uma
ditadura ideológica incapaz de abrir espaço para questionamentos ou apresentações de
outros pontos de vista sobre o mesmo objeto de discussão.
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Até por que, “o lugar livre e sem impedimento algum para que igrejas evangélicas e
católicas e demais credos religiosos expressem suas ideias, modos de interpretação do
mundo e ações de transformação social é a própria sociedade civil”. (LAGO, 2018, p. 56)
Neste sentido, destaca-se trecho da ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão nº 26, relatada pelo então Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de
Mello:
A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem
restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a
denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros
(sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes
ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o
direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou
por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas
convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos
sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária
e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos
de culto e respectiva liturgia, independente do espaço, público ou
privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais
manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas
aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a
violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua
identidade de gênero. (BRASIL, 2019, p. 11)

Sob esta ótica, as afirmações contidas no vídeo publicado pelo Colégio Batista Getsêmani
(“Deus nunca erra”, “menino é menino e menina é menina”, e de que a ideologia de
gênero destoa do propósito da criação de Deus); apenas externam a sabedoria cristã
acerca da família e da sexualidade, não havendo, em seu contexto, qualquer discurso de
ódio incitando a violência ou a extinção da comunidade LGBTQIA+ da sociedade.
Aliás, é importante destacar que o entendimento do conceito de família decorrente apenas
da união entre homem e mulher não é uma exclusividade do cristianismo, como bem
assevera Magalhães Filho:
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A família constituída a partir da união entre homem e mulher é
defendida não apenas por todas as grandes religiões monoteístas
(protestantismo, catolicismo, judaísmo e islamismo), mas foi e é
defendida entre as culturas pagãs e ateias (comunistas). Da mais
primitiva tribo indígena aos grandes impérios, a família era reconhecida
como

decorrente

da

união

entre

pessoas de sexo diferente.

(MAGALHÃES FILHO, 2020, p. 84)

Evidentemente, o discurso religioso não pode ser utilizado como instrumento de
discriminação ou negação de direitos fundamentais a comunidade LGBTQIA+.
(MAGALHÃES FILHO, 2020).
Entretanto, a propagação do entendimento cristão acerca da família e do casamento não
pode, por si só, ser caracterizado como uma perseguição aos homossexuais, sob pena de
privar a sociedade da realização de um juízo de valor das ideias nela difundidas.
(FERNANDES, 2020)
Nas palavras de André Gonçalves Fernandes:
Uma sociedade sadia deve se legitimar no debate público. Admitir-se
que qualquer ideia possa ser veiculada livremente é, no fundo, fazer
com que os membros dessa sociedade aprendam a discernir, deliberar e
formular um juízo de valor sobre as ideias que merecem ser vivenciadas
na práxis social em prol do bem comum, descartando ou tentando
aprimorar – no teatro social e não no plenário de uma corte – aquelas
que possam atentar contra isso. (FERNANDES, 2020, p. 33)

Portanto, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, que uma
determinada ideia deseje uma aceitação incondicional a ponto de criminalizar qualquer
outra que se contraponha a sua e, ainda, discrimine uma posição por ser religiosa.
(CARVALHO, 2021)
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5. Considerações Finais
O presente artigo teve como finalidade principal realizar uma análise acerca dos desafios
da liberdade religiosa no Brasil frente a intolerância existente por parte de alguns grupos
sociais que não comungam com pensamentos de matriz religiosa sobre determinados
assuntos, trazendo para a discussão, a título de exemplificação, a polêmica recente
envolvendo o Colégio Batista Getsêmani.
É possível realizar um debate de ideias, num espaço democrático, sem que alguma destas
ideias tenha, em seu conteúdo, um caráter preconceituoso ou discriminatório? Evidente
que sim!
Todo ser humano é merecedor de respeito e consideração, e não há nenhuma
possibilidade de relativização neste aspecto. Aliás, estes valores estão consagrados em
nossa Carta Constitucional através do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º,
inciso III), um dos fundamentos do Estado Brasileiro.
Porém, emitir discordância acerca de um determinado comportamento, pensamento ou
opinião, não pode, por si só, ser considerado ofensivo, injurioso, violento.
Pelo contrário! A manifestação religiosa tem, por objetivo central, realizar o ensino de
seus dogmas, que, consequentemente, influenciam o modo como seus adeptos entendem o
transcendente, a sociedade, a cultura e os demais temas que fazem parte do cotidiano.
É impossível, a propósito, falar em proselitismo religioso sem garantir as diversas
religiões existentes no Brasil a liberdade de realizarem a exposição pública de suas
crenças e práticas, sob pena de possibilitar o acesso e divulgação de apenas uma
determinada visão de mundo em detrimento as várias outras existentes.
Por isso, a declaração pública da fé professada, não pode ser encarada como uma ameaça
a quem quer que seja. Manifestar aquilo que crê ou pensa não deve ter como sombra o
medo da censura, e sim, a liberdade que garante a expressão sem qualquer reprimenda
estatal.
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Os Limites da Apologética Cristã em face da
Liberdade de Expressão no Brasil
Eraldo Alves Barboza145

Resumo: A restrição à liberdade de expressão atinge diretamente a apologética cristã,
pois é por meio da pregação do Evangelho que o cristão é edificado e fortalecido em sua
fé. Assim, a fé não é crença na ausência de evidência; antes, a fé honra a Palavra de Deus
como evidência suficiente. Em meio aos desafios que se colocam todos os dias a frente da
vida humana, imbuídos da visão do programa de Deus para o mundo, a igreja deve
reivindicar a liberdade de defesa de sua fé segundo os critérios legais e sob o pendão da
cruz, ir corajosamente aonde nenhum outro homem jamais esteve. A liberdade é, no
homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A
liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus. Assim, a apologética
cristã não deve ser vista como uma reação defensiva e hostil ao mundo, antes, como uma
oportunidade de expor, celebrar e abrir a arca do tesouro da fé cristã, para anunciar o
plano redentor de Deus, por meio do seu filho Cristo Jesus. Os limites da apologética
cristã, em face da liberdade de expressão, esbarram na dignidade da pessoa humana. Em
outras palavras, todas as liberdades são servas da dignidade e trabalham para seu
crescimento. Dessa forma, quando o cristão é tolhido em sua liberdade de expressão, está
diante de abuso do poder público.
Palavras-Chave: Limites; Apologética; Liberdade; Expressão; Religiosa.

Abstract: The restriction on freedom of expression directly affects Christian apologetics,
because it is through the preaching of the Gospel that the Christian is built and
strengthened in his faith. So faith is not belief in the absence of evidence; rather, faith
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honors the Word of God as sufficient evidence. In the midst of the challenges that face
human life every day, imbued with the vision of God's program for the world, the church
must claim the freedom to defend its faith according to legal criteria and under the banner
of the cross, go boldly where no other man has gone before. Freedom is, in man, a force
for growth and maturation in truth and goodness. Freedom reaches its perfection when it
is ordained for God. Thus, Christian apologetics should not be seen as a defensive and
hostile reaction to the world, but as an opportunity to expose, celebrate and open the
treasure chest of the Christian faith, to announce God's redemptive plan, through his son.
Jesus Christ. The limits of Christian apologetics, in the face of freedom of expression,
collide with the dignity of the human person. In other words, all freedoms are servants of
dignity and work for its growth. In this way, when the Christian is restricted in his
freedom of expression, he is faced with abuse of public power.
Keywords: Limits; Apologetics; Freedom; Expression; Religious.

Introdução
Ao se iniciar este artigo, teve-se a intenção de ter um maior entendimento acerca dos
limites da apologética cristã no Brasil, em face da liberdade de expressão. É obvio que
tanto o Estado quanto a igreja são instituições que procedem da mesma origem, de Deus.
Não há como negar isso pois, o apostolo Paulo escrevendo à igreja de Roma diz que
“todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade que não
proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele instituídas” (Rm 13.1).
No decorrer da pesquisa, alguns questionamentos foram aparecendo e, em grande medida,
foram sendo elucidados pelo método bibliográfico, uma vez que esse método precede o
reconhecimento do problema ou do questionamento e funciona como delimitador do tema
em estudo.
Na pesquisa, procurou-se entender o que é liberdade de expressão, bem como se há
limites à apologética cristã quando o assunto é a defesa da fé, pois em grande medida,
verifica-se que o Poder Público, arbitraria e sistematicamente, tem tolhido a liberdade de
culto por meio de decretos e outras medidas.
A liberdade de culto está contida na liberdade de expressão, que é um direito
fundamental, explícito na Constituição Federal de 1988. Em 08 de abril do corrente ano, o
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STF, por meio de decisão plenária, restringiu os cultos religiosos presenciais, sob a
alegação de se evitar a propagação do vírus do COVID-19.
A restrição à liberdade de culto atinge diretamente a apologética cristã, pois é por meio da
pregação do Evangelho que o cristão é edificado e fortalecido em sua fé. Ademais, a
igreja ao lado do Estado desempenha um papel social de suma importância, em especial
junto aos mais vulneráveis. Por esta razão, a igreja, enquanto entidade religiosa, tem sido
declarada de utilidade pública por prestar serviços relevantes à comunidade local.
Nessa perspectiva, a liberdade de expressão funda-se na dignidade da pessoa humana,
cujas exigências foram firmadas mais plenamente à razão humana com o passar dos
séculos, na revelação Divina.
Desta forma, esta pesquisa tentará esclarecer se há razoabilidade nas limitações Estatais
impostas àqueles que, sob a luz da palavra de Deus, tentam defender sua fé e seu ponto de
vista em ralação ao pecado. Pois como diz o texto constitucional, ninguém pode ser
privado de direitos por motivo de crença religiosa [...].
Ora, se a liberdade de expressão é a garantia de livre manifestação de opiniões,
sentimentos e impressões, que nasce com o ser humano como um direito natural,
intrínseca de sua liberdade. Como pode o poder público, arbitrariamente, impor limites à
apologética cristã, quando o cristão emite suas opiniões acerca de determinados
comportamentos que vão de encontro com a ordem natural?
Neste artigo será demonstrado que a limitação da apologética cristã viola a liberdade de
crença e, consequentemente, a livre manifestação do pensamento. Pois a apologética
cristã é responsável pela produção de uma fé que vai além das paredes confessionais, pois
a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus (Rm 10.17).
Ademais, a apologética cristã tem o objetivo de, por meio das Escrituras, revelar Deus de
modo pessoal na criação, conforme o Salmo 19, “Os céus proclamam a glória de Deus, e
o firmamento anuncia as obras das suas mãos”. A proclamação é universal, e seu sinal
tem alcance ainda mais longínquo: “por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas
palavras, até aos confins do mundo” (Sl 19.4). Sua mensagem é eficaz: “Assim será a
palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e
prosperará naquilo para que a designei” (Is 55.11).
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Ainda que o ímpio tente suprimir a verdade acerca de Deus, a apologética cristã o
constrange ao conhecimento divino, como escreveu o apóstolo Paulo: “Porque os
atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria
divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por
meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis” (Rm 1.20).
Neste artigo, a apologética cristã, por meio da liberdade de expressão, tem a relevante
tarefa de explorar seu papel, sem qualquer forma de limitação da sua função de defesa da
fé, pois a identidade cristã neste mundo pós-moderno não pode conformar-se com o
politicamente correto e intelectualmente inaceitável.

1. Liberdade
Existem inúmeras palavras que são de difícil conceituação, uma delas é liberdade. De
acordo com o dicionário, liberdade é o grau de independência legítimo que um cidadão,
um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal.
O Rev. Hernandes Dias Lopes comenta o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 5.1 da
Carta aos Gálatas acerca da liberdade:
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou [...]”. Não alcançamos nossa
liberdade por nós mesmos. Não fomos libertados por causa de nossa
obediência à lei. Nossa liberdade foi uma obra de resgate realizada por
Cristo. Foi ele quem nos arrancou do império das trevas. Foi ele quem
quebrou nossos grilhões e despedaçou nossas cadeias. Foi ele quem nos
libertou do pecado, da morte e do inferno. Em Cristo somos livres,
verdadeiramente livres; livres não para pecar, mas para cumprir a
vontade de Deus.146

Inúmeros conflitos, embates e controvérsias têm sido travados em prol de um único
objetivo: a liberdade. O termo liberdade, que atualmente apresenta conotação política,
econômica, jurídica e religiosa, ganhou força a partir do surgimento do Estado, cujo foco
central era o indivíduo e o usufruto de suas liberdades que, a partir da ideia de igualdade
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formal, buscava garantir que todos os homens, livres e iguais, regulassem suas relações
mediante a mínima interferência do Estado.147
A busca pela liberdade diretamente envolve a relação do indivíduo com o Estado. Os
liberais dos séculos XVIII e XIX, por exemplo, geralmente acreditavam que o Estado era
a principal ameaça à liberdade, enquanto que muitos liberais do século XX passaram a
enxergar o Estado como o principal promotor da liberdade.148
Adib Kassaouf diz o seguinte:
A liberdade parece ser fruto de um momento, sempre em construção,
impossível de ser conhecida de forma absoluta, mas que mesmo assim,
gera em nosso intelecto a ideia de que já não aceitamos homens sem
liberdade, razão pela qual ela se torna indispensável à dignidade
humana.149

Um dos lemas levantados pelo liberalismo foi a ideia da autonomia do indivíduo. David
Koyzis afirma que, no sentido kantiano, a autonomia do indivíduo não significava uma
liberdade ilimitada, que possibilitava o homem a agir como bem entendesse. Todavia, tal
liberdade deveria ser compatível com as escolhas dos outros indivíduos, também
detentores de autonomia.150
Apesar de ser de difícil conceituação, para Adib Kassaouf, liberdade pode ser entendida
como o direito de agir do ser humano segundo o seu livre arbítrio, de acordo com sua
própria vontade, desde que não prejudique outras pessoas.151
Nota-se que desde 2020, o Brasil passa por um período de turbulência em face da
pandemia que atingiu bilhões de pessoas em todo o mundo. Isso, de certa forma, atingiu
diretamente a liberdade do povo brasileiro em seus aspectos mais íntimos, principalmente
o direito de cultuar a Deus nos templos religiosos.
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Para Adib Kassaouf, um discurso sobre liberdade deve visar ao momento, ao ambiente, à
situação, à comunidade, à história imediata e a própria política. É por meio da conjunção
de liberdades e, com elas, de responsabilidade e direitos, que se tornará possível suprir as
necessidades primordiais da vida humana.152
Nessa esteira, salienta-se, que onde não há cultivo de direitos fundamentais, não há a
possibilidade de defesa de direitos humanos fundamentais. Onde não se reconhece e
diferencia necessidades primordiais dos homens, que são de natureza complexa e não
apenas animal, não há possibilidade de se criar e manter instituições, instâncias e ações
adequadas que respondam ao que o homem necessita para sua existência, como sujeito
físico, social , moral, espiritual e religioso.153
É importante sublinhar que um dos maiores problemas da sociedade
atual é a falta de conhecimento sobre a sua própria história. A ausência
de consciência acerca das tradições dos grandes antepassados, as bases
que solidificaram a construção da sua própria civilização, tem impedido
a correta aplicação de princípios, direitos e garantias; frutos de
conquistas históricas, e possibilitado a relativização dos valores, da
moral e, principalmente, da tradição cultural em nome dos benefícios da
modernidade.154

Não se deve esquecer que a liberdade acima descrita está dentro de uma cosmovisão
legalista, que na maioria das vezes limita o exercício de toda e qualquer liberdade. Apesar
de fazer parte do direito natural, o ordenamento jurídico de um determinado Estado pode
limitar seu exercício advogando a inexistência de direitos absolutos.
Todavia, em meio aos desafios que se colocam todos os dias à frente, imbuídos da visão
do programa de Deus para o mundo, a igreja deve reivindicar a liberdade de defesa de sua
fé segundo os critérios legais e sob o pendão da cruz, ir corajosamente aonde nenhum
outro homem jamais esteve.155
SAD, Adib Kassaouf. Liberdade Religiosa e liberdade de expressão. 1ª ed. – São
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2. Liberdade de Expressão
Conforme se viu no item 2, liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou
não agir, de fazer isto ou aquilo, ou seja, de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio,
cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e
amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está
ordenada para Deus.156
Liberdade de expressão é a garantia de livre manifestação de opiniões, sentimentos e
impressões. É, antes de tudo, um direito natural do ser humano, que nasce com uma
condição intrínseca de liberdade. E isso inclui vários aspectos, inclusive a liberdade de
expressão no campo religioso.157
Dentro da cosmovisão cristã, liberdade de expressão pressupõe a possibilidade de o
homem, em qualquer Estado Democrático de Direito, externar sua opção religiosa
consagrada nas suas respectivas constituições. No Brasil, a Constituição Federal de 1988,
em seu art. 5º, inc. VI, garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença,
assegura o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia, na forma da lei, da proteção
aos locais onde os cultos e suas liturgias são realizados.158
Para Fábio Carvalho Leite, a liberdade de expressão é “um direito (essencial à
democracia) que foi restabelecido pela Constituição de 1988, que, de forma categórica,
baniu a censura do ordenamento jurídico do País”. Entretanto, apesar de existir “uma
garantia de que um discurso não será proibido pelo governo”, não existe garantia
nenhuma de que não será condenado pelo Poder Judiciário. Ele afirma também, que a
liberdade de expressão não é um direito absoluto, pois existem outros valores protegidos
pela Constituição de 1988, dentre eles cita-se a honra, a imagem, a vida privada e a
intimidade.”159
CAMPOS, Maria Helena Barbosa. Liberdade Religiosa e liberdade de expressão.
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Apesar da abrangência da liberdade de expressão, não restam dúvidas de que esta tem um
relacionamento estreito com a apologética, na defesa da fé cristã como um direito
fundamental da liberdade religiosa, que por sua vez vem associada à liberdade de opinião,
englobando a liberdade de receber e transmitir informações.160
Todavia, não se deve ver a apologética como uma reação defensiva e hostil ao mundo, e
sim uma boa oportunidade de expor, celebrar e abrir a arca do tesouro da fé cristã, para
anunciar o plano redentor de Deus por meio do seu filho Cristo Jesus, demonstrando as
riquezas intelectuais, morais da fé cristã.161

2.1. Limites da liberdade de expressão em face da liberdade religiosa
Jean Marques Regina ensina que todas as liberdades emanam da dignidade da pessoa
humana, inclusive a de expressão. Em outras palavras, todas as liberdades são servas da
dignidade e trabalham para seu crescimento. Ofender ou criticar uma instituição, entre
elas, a igreja, encontra guarida na liberdade de expressão, senão vejamos: a igreja, como
instituição, pode ser mais ou menos admirada por este ou aquele fiel, mas, regra geral (até
por não ser o propósito da igreja instituição), a igreja não é adorada por ninguém. Por
que? Porque a instituição é composta por homens passíveis de erros.162
Apesar de todas as garantias constitucionais, não podemos olvidar de que existem limites
ao exercício da liberdade de expressão no contexto da liberdade religiosa. É importante
ressaltar, que a igreja administra o sagrado, mas não é o sagrado em si (não levando em
consideração a questões teológicas, como o fato de ser a noiva de Cristo, no caso das
igrejas cristãs, mas geralmente as críticas e ofensas são à igreja enquanto organização e
não enquanto organismo vivo). Daí decorre a possibilidade de, sob a proteção da
liberdade se criticar a Igreja Católica ou a Igreja Batista, por exemplo.163
Uma pessoa pode se expressar livremente e o ideal é que o faça. Não no sentido da
desordem ou da falta de bom-senso, mas no sentido do direito de um ser se expressar
como lhe é próprio. Afinal, se as pessoas não se manifestam conforme pensam, vão
JUNIOR, Luiz Carlos Silva Faria. Liberdade de expressão no Brasil: direito, sociedade,
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fazê-lo a partir do que outras pessoas julgam que elas deveriam fazer? Não seria justo
censurar o comportamento de ninguém. Qual é, então, o limite da liberdade de
expressão?164
Cumpre esclarecer que o objetivo e divindade de adoração presentes em qualquer credo
de fé, por mais que estejam associados a esta ou aquela igreja/instituição, são inerrantes
para aqueles que o adoram. O sagrado é o alvo da fé e onde o ser humano deposita sua
última e mais cara confiança. A esperança do crente é depositada aos pés do sagrado.165
Essa confiança e esperança última nascem e encontram ressonância no
mais íntimo de cada ser humano, e, como tais, fundam-se com a
dignidade. São inseparáveis. Metafísico vai além de qualquer medida
humana. Aquele que adora o faz com todo o seu âmago e sem limites.166

Para Thiago Vieira e Jean Marques, ofender e denegrir o sagrado é um ataque ao mais
íntimo do homem. Aqui vale a expressão: “ao que lhe é mais sagrado”. Atacar sua fé no
sagrado é solapar a sua dignidade de ser humano. Essa é a última barreira, o último muro
para a bestialidade. Aqui deixamos de ser humanos, para nos tornarmos animais.167
Samantha Ribeiro Meyer-Pflu menciona que “o grande desafio que se apresenta para o
Estado e para a própria sociedade é permitir a liberdade de expressão sem que isso possa
gerar um estado de intolerância, ou acarrete prejuízos irreparáveis para a dignidade da
pessoa humana e também para a igualdade. É necessário favorecer a tolerância que é uma
consequência da liberdade e, portanto, excluir a aplicação da força e da irracionalidade
como critérios, bem como se deve incentivar o pluralismo”.168
A liberdade e expressão encontrará limites dentro da liberdade religiosa, no momento em
que a defesa da fé estiver recheada de agressividade, e esta, atinja a dignidade da pessoa
humana.

Por mais caído que seja o homem, seu caráter moral o constrange a
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compartilhar com o seu semelhante aquilo que Deus lhe concede por meio da graça
comum, o respeito.169
Por isso, por mais liberdade que se tenha, principalmente a oriunda do direito positivo
(direito escrito), nenhum direito é absoluto a ponto de suprimir o direito do meu
semelhante. Quando este princípio é compreendido, percebe-se que a apologética não é
um conjunto de modelos argumentativos projetados para vencer debates. Mas sobretudo,
uma disposição para trabalhar com Deus ajudando as pessoas a descobrir sua glória e
voltar-se para ela.170

2.2. A liberdade de expressão no contexto religioso
O homem tem a preciosidade de um dom, de uma escolha (livre agência), que transcende
o de todas as criaturas do mundo, que o permite fazer ou deixar de fazer, ouvir ou não
ouvir se não quiser, ir e vir, agir ou não agir, falar ou calar, respeitar ou não respeitar, mas,
evidentemente, tendo que arcar com as consequências advindas de suas escolhas ou
posicionamentos.171
Marise Muniz apud Zarzana diz que liberdade de expressão não é sinônimo de
agressividade e falta de educação. Na realidade, liberdade de expressão é falar sobre o
que pensa de forma clara e objetiva, sem precisar enfiar o que pensa goela abaixo de
ninguém. Esta atitude tem outro nome, ela se chama prepotência, grosseria e má
educação.172
No contexto religioso, a liberdade de expressão ecoa o que Blase Pascal, apud André
Biéler diz:
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Fora de Jesus Cristo, não sabemos o que seja nem a nossa vida, nem
nossa morte, nem Deus, nem nós mesmos. Assim, sem a Escritura, que
só tem Jesus Cristo como objeto, nada conhecemos e só vemos
escuridão e confusão na natureza de Deus e na própria natureza.173

Essa assertiva só é possível em razão da laicidade do Estado brasileiro. Essas premissas
magistrais de todo conhecimento profundo da realidade, humana e divina, seriam
imposturas intoleráveis se Pascal houvesse citado a igreja, ou Cristianismo enquanto
religião, em lugar de Cristo. E seriam restritivas, se não estivessem acompanhadas dessa
afirmação globalizante e universalizante: “considero Jesus em todas as pessoas”.174
Percebe-se que a liberdade de expressão foi uma conquista a partir da reforma protestante.
Em todo o Ocidente cristão e desde suas origens, a imagem profunda do Cristo sofredor,
homem da dor, amigo dos humildes e dos deserdados, e por isso desprezado, rejeitado,
preso, torturado, condenado e executado injustamente sob o pretexto de conluios
subversivos, permaneceu gravada no espírito das massas populares miseráveis. É uma
imagem de todos os tempos, mas ela ressurge sempre com mais vigor no espírito das
populações subjugadas pela violência ou aniquiladas pela miséria.175
Biéler diz que, entre os séculos 13 e 16, poderosa corrente de contestação, alimentada
nessa fonte permanente de renovação espiritual e política que é o Evangelho, não cessou
de questionar a sociedade profana e religiosa, autoritária e hierárquica da época, e
reclamar um retorno à simplicidade e à igualdade evangélicas.176
Nessa esteira, observa-se que numerosas comunidades urbanas ou rurais obtiveram a
grande custo cartas democráticas, outorgando-lhes liberdade relativa. A reforma pode ser
considerada, ao mesmo tempo, fruto e depois causa determinante dessa efervescência
espiritual e política. Ela também experimentou a sina de numerosos movimentos
populares em prol da renovação da religião e de novo estatuto para a sociedade.177
A liberdade de expressão nasce a partir da igreja como sentinela da democracia. Durante
mais de dois milênios, os regimes parcialmente democráticos da Antiguidade
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greco-romana e aqueles que subsistiram em algumas cidades, ou certas regiões alpinas do
Ocidente, funcionaram no seio de uma classe privilegiada da sociedade. A classe menos
favorecida não tinha o direito de externar sua vocação religiosa, era marginalizada e
muitas vezes condenada à fogueira por professar uma fé diferente da estabelecida pelo
regime dominante.178
Conforme ensina Davio Zarzana, durante a Idade Média, toda a questão de liberdade de
expressão, quer da prática religiosa e de liberdade de culto, dependeram dos povos,
nações e países em formação ou aglutinamento bárbaro, variando na possibilidade e
forma de expressão, dependendo também do momento de guerras e conquistas em
andamento, moldando a Europa, o Sudeste da Ásia e norte da África, onde se encontrava
o mundo explorável conhecido.179
A liberdade de expressão é uma conquista do homem que vive em sociedade, pelo direito
de crença e de culto, sem que seja molestado por seus pares, ou ridicularizado por outras
pessoas que não seguem a mesma doutrina.180
Vejamos o que Brian G. Mattson diz:
Não existe polegada de espaço em qualquer lugar no cosmo que não
esteja relacionada a Deus. Coisas criadas não são autogeradas ou
autossustentadas. Tudo dependente por completo de Deus para existir. A
implicação disso, sob reflexão, é assombrosa: não só Deus é relevante
para tudo; ele é da mais alta relevância para tudo. Nada está fora de seus
interesses, pois ele em pessoa formou os céus e a terra e todos os
mistérios e maravilhas neles contidos (Jó 38-41). Ele alimenta os
pássaros do céu (Mt 6.26) e se importa até mesmo com um único pardal
que cai no chão, além de ter contados os cabelos da nossa cabeça (Mt
10.26-30).181

Consoante o interesse de Deus em tudo, não se pode olvidar que a liberdade de expressão
no contexto religioso, fuja de seu interesse. Pois sem a liberdade de expressão, seria o
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mesmo que colocar uma mordaça no crente para que o evangelho do Reino de Deus não
fosse propagado.

3. Liberdade Religiosa
É importante salientar, que ao se falar de apologética, necessariamente deve-se percorrer
o caminho da liberdade religiosa, principalmente no contexto pós-moderno brasileiro. A
liberdade religiosa deriva da liberdade de pensamento, uma vez que quando é mantida,
exteriorizada, torna-se uma forma de manifestação do pensamento. Ela compreende
outras liberdade: liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de organização
religiosa e liberdade de expressão.182
A liberdade religiosa permite que a crença em um Deus (deus ou deuses
de qualquer tipo de concepção) independentemente de qualquer religião
organizacional, faça parte comum de toda experiência humana
conhecida e comprovada por pesquisas desenvolvidas pela antropologia
forense. Onde se encontra qualquer vestígio mais remoto de crença, e
transcendência, aí se encontra também seres genuinamente humanos.183

O Estado brasileiro garante a liberdade religiosa em diversos dispositivos constitucionais,
e o faz em sintonia com sua laicidade. O laicismo, que persegue um ateísmo público, um
credo negativo, uma imposição daqueles que não creem aos que creem e,
consequentemente, elidem a liberdade religiosa, não é o sistema praticado no Brasil. 184
Nesse caso, seria praticamente um Estado ateu, intolerante e hostil à religião, no dizer de
Jonas Machado185, sendo claramente o modelo deixado de lado por nosso constituinte, nos
exatos moldes ensinados por Martin Rhonheimer:
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Liberdade religiosa e a correspondente neutralidade do Estado não
significam arreligiosidade ou ateísmo público. Um ateísmo público não
seria neutralidade religiosa, mas um credo – negativo, antirreligioso.
Aceitar um mundo em que se desconsidere os valores espirituais, por
meio de um planejamento social imposto, é deixar a comunidade
política e as relações que a formam ao sabor de uma cultura de
máquinas e robôs.186

É impossível negar a importância da religião para a humanidade. A verdade é que “em
todos os lugares encontramos a crença de que, por trás da aparência imediata das coisas,
existe um mundo misterioso de forças espirituais ou sobrenaturais que governa o curso da
natureza e da vida do homem.187
A liberdade religiosa, assim como a liberdade de expressão, são direitos tidos como
fundamentais, amparados por cartas e declarações internacionais de direito, constituições,
julgados de Cortes Superiores etc. Mas, mesmo com todo suporte doutrinário, histórico e
positivo, ambos direitos não se esquivam de se depararem com conflitos, razão pela qual
surgem inúmeras perguntas a respeito de seus limites, de como solucionar os casos de
conflitos entre eles, da dimensão e alcance de tais direitos.188
Na lição de Ricardo Gaiotti, a liberdade religiosa é representada por um conjunto de três
liberdades/direitos, fundidos no tema central da liberdade religiosa, tais direitos são os
seguintes: liberdade de consciência, de expressão e de culto. Isoladamente, também cada
um deles é tido como fundamentais.189
A declaração Universal dos Direitos Humanos, a respeito da liberdade religiosa, afirma o
seguinte:
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Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e
a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela
prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular.190

Assim, o conceito central da liberdade religiosa não possui um fundamento específico em
uma religião, mas sim, na possibilidade do homem em pensar a respeito do sagrado,
mudar sua convicção, manifestar e ensinar tais práticas, quer seja em público ou em
particular. De certa maneira, até mesmo a negativa de professar uma fé, é amparada pelo
direito à liberdade religiosa.191
Não resta dúvida de que a liberdade religiosa é a base para qualquer Estado Democrático
Constitucional em decorrência de sua nuclear pluralidade de ideias e pensamentos.
Entretanto, Malcom Evans pud Thiago Rafael considera a tutela dessa liberdade como um
“processo esquecido”, um direito humano que, se comparado com outros, não tem sido
bem-sucedido. De qualquer sorte, a liberdade religiosa permeia os principais textos
universais que consagram os direitos fundamentais do homem.192
O professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que uma das principais causas de
surgimento dos princípios fundamentais, entre eles da Dignidade da Pessoa Humana,
decorre da ordem religiosa e, mais especificamente, dos dogmas cristãos e dos mais
remotos ensinamentos bíblicos, sob a influência judaico-cristã em nosso Estado
Constitucional.193
Resta evidenciado o fato de que a liberdade religiosa consagrada na Carta Republicana
tem especial destaque no Estado Constitucional Brasileiro, sobretudo na instituição do
Estado Democrático e Laico e dos valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos que persegue. E, para assegurar sua plena e eficaz aplicação, são
diversos os dispositivos legais na legislação esparsa brasileira, conforme é possível
verificar no arcabouço jurídico pátrio.194
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3.1. Restrições legais à liberdade religiosa
Quando se fala em uma sociedade mais justa e igualitária, quando se fala em democracia,
não tem como ignorar o livre exercício de crença de cada cidadão. A intolerância
religiosa não é algo que atinge apenas uma religião, isso é fato.195
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa
religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou
em particular”.196
A conquista constitucional da liberdade religiosa é verdadeira consagração de maturidade
de um povo, é o verdadeiro desdobramento da liberdade de pensamento e manifestação,
pois a abrangência do preceito legal constitucional é muito mais amplo do que se possa
imaginar, em razão da complexidade dos princípios religiosos que dirigem os
pensamentos, ações e adoração do homem para com Deus.197
Na lição de Maria Carolina Barbosa Vita, o constrangimento à pessoa humana, de forma a
constrangê-la a renunciar sua fé, representa o desrespeito à diversidade de ideias,
filosofias e a própria diversidade espiritual.198
Com exceção da Constituição do Império de 1824, com a República, todas as demais
Constituições brasileiras previram o direito à liberdade religiosa. A Constituição de 1988,
em vigor, expressamente consagra, em seu rol de direitos e garantias fundamentais, no art.
5º, VI, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantidas, na forma da lei, a proteção aos cultos e as
suas liturgias.199
A liberdade de religião compreende também a liberdade de organização religiosa. O inc. I
do art. 19 da CF/1988 veda a qualquer ente federativo, estabelecer cultos religiosos ou
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igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público.
Apesar da liberdade religiosa está prevista no artigo 5º, inciso VI da Constituição da
República,

e constitui direito imprescritível e inalienável para proteger os cidadãos

contra ingerências indevidas do Estado nas convicções religiosas, nos últimos dois anos
(2020-2021), em razão do agravamento da pandemia da COVID-19, os governos
estaduais e municipais tomaram medidas extremas de interdição de templos religiosos,
com vistas a impedir o avanço e propagação do vírus.
Essas medidas foram ratificadas pelo poder judiciário, sob a alegação de que o direito
fundamental à liberdade religiosa não se apresenta como garantia individual absoluta,
assim como não são os demais direitos fundamentais, que também podem ser objeto de
restrição, buscando resguardar a harmonia do ordenamento jurídico e, no caso em
específico, à saúde pública.200
Jônatas Machado afirma que a restrição da liberdade religiosa somente pode ocorrer
quando estiver em conflito com algum interesse estatal relevante (compelling state
interest), devendo prevalecer o meio menos restritivo. Para que haja a restrição, contudo,
a doutrina destaca a necessidade de cumprimento de alguns requisitos, dentre eles
temporalidade, generalidade e preservação do núcleo essencial, visto que mesmo diante
da possibilidade de restrição ao direito de culto, a restrição ao exercício coletivo da
liberdade deve ocorrer de maneira excepcional e preservando o exercício dos outros
núcleos da liberdade religiosa, como o direito à liberdade de crença.201
Nessa esteira, percebe-se que as restrições legais à liberdade religiosa limita a apologética
cristã, cujo termo se refere a uma “defesa”, um arrazoado que prova a inocência de um
acusado no tribunal, bem como a demonstração de que uma crença ou argumento está
correto.202

200

SILVEIRA, Geovane Couto da. A restrição à liberdade religiosa em meio ao avanço do Covid-19.
https://jus.com.br/artigos/80636/a-restricao-a-liberdade-religiosa-em-meio-ao-avanco-do-covid-19#_ftn2.
Acessado em 08/10/2021, às 11h25min.
201

MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva.
Coimbra: Coimbra, 1996, p. 314.
202
MCGRATH, Alister E. Apologética pura e simples: como levar os que buscam e os que
duvidam a encontrar a fé. São Paulo: Vida Nova, 2013, p. 13.
180

Os Limites da Apologética Cristã em face da Liberdade de Expressão no Brasil

4. Apologética, Conceito e Alcance
Definir apologética não é tarefa muito fácil. Todavia, para que se possa defini-la é de
fundamental importância se entender a extensão da grande comissão ordenada por Cristo
Jesus, em Mt 28.18-20: “Ide, fazei discípulos de todas as nações, [...] ensinando-os a
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado”.
Alister McGrath ensina que a Grande Comissão dá a todos os crentes o privilégio e a
responsabilidade de pregar as boas-novas. Ademais, a igreja hodierna está ligada a uma
cadeia complexa de fatos históricos que é de fundamental importância. Todas as pessoas
pertencem a uma árvore genealógica de fé que remonta às brumas do tempo.203
Nesse contexto, o escritor afirma que no transcurso do tempo somos como atletas
olímpicos participantes de uma corrida de bastão, quando temos a responsabilidade de
passar o bastão adiante para o outro corredor, numa corrida que tem se prolongado na
história do cristianismo. Pois é... o bastão agora está conosco. Chegou a nossa vez.
Confiaram em nós a comunicação da boa notícia àqueles que estão a nossa volta e mesmo
aos mais distantes.204
McGrath diz que a Grande Comissão inclui tanto uma ordem quanto uma promessa. A
ordem, do Cristo ressurreto a seus discípulos é, a um só tempo, ousada e desafiadora:
“ide, fazei discípulos de todas as nações [...]. Sua promessa àqueles discípulos igualmente
tranquiliza e encoraja: “[...] e eu estou convosco todos os dia, até a consumação dos
séculos”. Não estamos sós. Todavia, surge alguns questionamentos a medida que nos
dispomos a anunciar as boas novas. Como poderíamos transmiti-la a altura, com
entusiasmo, alegria e admiração que o evangelho cristão nos proporciona? Como o
cristão pode explicar sua fé de um modo que faça sentido para quem está do lado de fora
da igreja?205
Essas preguntas tem sido feitas ao longo de décadas e ocupado a atenção dos cristãos no
decorrer da história. Isso permite que a essa altura se possa ter uma definição de
apologética.
McGrath, antes de apresentar uma definição de apologética, faz um breve relato acerca da
dificuldade de Agostinho de Hipona (354-430) quanto à questão da trindade. Agostinho
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tinha dificuldades pessoais em relação à fórmula “três pessoas, um Deus”. O
questionamento do teólogo de Hipona era com relação ao termo “pessoa”. Mas chegou à
conclusão de que provavelmente não havia mesmo palavra melhor e à igreja restava
apenas continuar o uso do termo “pessoa” neste sentido.206
Para McGrath, é assim que ele se sente em ralação ao termo “apologética”. Não parece
ser a melhor palavra. Todavia, apesar de outros autores cristãos, ao longo do tempo
buscar alternativas para o termo, este tem se consolidado. Em suma, resta continuar
usando o termo.207
O autor leciona, fica fácil a compreensão do termo, quando levamos em consideração sua
etimologia. A palavra “apologética” deriva da palavra grega “apologia”. O termo se refere
a uma defesa, um arrazoado que prova a inocência de um acusado no tribunal, bem como
a demonstração de que uma crença ou argumento é correto. A expressão aparece em 1 Pe
3.15-16ª, e pode ser tomada como declaração bíblica da importância da apologética.208
Neste contexto, o apóstolo Pedro, em sua 1ª epístola, exorta seus leitores da seguinte
forma: “antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre
preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em
vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que,
naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso
bom procedimento em Cristo. (1 Pe 3.15-16).
Frame, em sua obra “Apologética para a glória de Deus”, diz que é possível distinguir três
aspectos da apologética. No primeiro aspecto, a apologética se apresenta como prova, ou
seja, é uma base racional para a fé ou “provando eu o cristianismo é verdadeiro”. Jesus e
os apóstolos, com frequência, fornecem evidência a pessoas que tinham dificuldades para
crer que o evangelho fosse verdadeiro. É possível observar isso nas passagens no
evangelho de João 14.11; 20.24-31 e 1Co 15.1-11. Os próprios crentes, algumas vezes,
duvidaram e, nesse ponto, a apologética se torna para eles, mesmo à parte do seu papel no
diálogo com os descrentes. Isso quer dizer que a apologética confronta a descrença do
crente e no descrente.209
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Craig diz o seguinte:
A Summa contra gelites, de Tomás de Aquino, escrita para combater a
filosofia greco-árabe, é a maior obra apologética da Idade Média e por
isso merece atenção. Tomás desenvolve um quadro para a relação entre
fé e razão que inclui os sinais de credibilidade agostinianos. Ele começa
fazendo distinção entre as verdades sobre Deus. Por um lado, há
verdades que ultrapassam completamente a capacidade da razão humana
como, por exemplo, a doutrina da Trindade.[...] Nos primeiros três
volumes da Summa contra getiles, Tomás tenta provar essas verdades da
razão, incluindo a existência e a natureza de Deus, as ordens da criação,
a natureza e a finalidade do ser humano e assim por diante.210

No segundo aspecto, a apologética se apresenta como defesa, respondendo as objeções
dos descrentes. Paulo descreve sua missão como [...] defesa e confirmação do evangelho”
(Fp 1.7,16). Muitos dos escritos de Paulo no Novo Testamento é apologético no sentido
de defesa. Muitas vezes ele responde a objeções de pessoas imaginárias ou reais na carta
aos Romanos. Durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus lidou com as objeções dos
lideres religiosos, registradas no evangelho de João.211
Por derradeiro, Frame destaca que a apologética se apresenta como ofensiva, no sentido
de atacar a estultícia (Sl 14.1; 1Co 1.18; 2.16) do pensamento descrente. A vista da
importância da apologética como “defesa”, não é de se estranhar que haja quem defina
apologética como a “defesa da fé”. Todavia, essa definição pode ser enganosa. Deus
chama seu povo não apenas para responder às indagações de descrentes, mas também
para atacar a falsidade.212
Corroborando com essa ideia, o apóstolo Paulo diz que “as armas da nossa milícia não
são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo os conselhos, e
toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o
entendimento à obediência de Cristo” (2 Co 10.4-5). O pensamento não cristão é
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“estúpido”, segundo as Escrituras (1 Co 1.18; 2.16; 3.18-23), e uma das finalidades da
apologética é a de expor tal estultícia como aquilo que ela realmente é.213
Diante disso, não restam dúvidas de que a apologética se propõe a demonstrar a verdade
do evangelho, defendendo-o de teses contrárias. Em outras palavras, o objetivo da
apologética é estabelecer a plausibilidade da salvação em Cristo – por exemplo,
desenvolvendo uma defesa intelectual, baseada na história cultural, que explica a criação,
a queda, a redenção e a consumação.214

4.1. Apologética e a racionalidade da fé cristã
O evangelista Marcos, no capítulo 2, registra a cura de um paralítico em Cafarnaum, onde
Jesus começou a pregar em uma casa, e muitas pessoas rapidamente afluíram àquele
local, de tal maneira que não havia mais lugar nem mesmo junto à porta. Com certeza,
relatos das atividades curadoras de Jesus aumentaram o interesse das pessoas e, é muito
provável que muitos dentre a multidão estivessem ansiosos por um toque daquele
extraordinário rabino.215
É muito importante compreender que foi o próprio Jesus que preparou o terreno como
justificativa da tarefa da apologética cristã ao longo da história da igreja. Ele não fez isso
escrevendo tratados e estudos apologéticos, mas criando o que devemos chamar aqui de
“etos da demonstração” entre Seus seguidores.216
Jesus demonstrou a verdade de Sua mensagem e identidade repetidas vezes usando
praticamente todos os métodos ao Seu alcance, incluindo milagres, profecias, estilo de
vida divino, autoridade no ensino e argumentação racional.217
De acordo com Mcgrath, a tarefa da apologética consiste em convencer as pessoas de que
o cristianismo faz sentido. C.S. Lewis apud Mcgrath discorreu com sua eloquência e
concisão peculiares sobre a capacidade da fé cristã de dar sentido às coisas; “Creio no
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cristianismo como creio no nascer do sol; não porque o vejo, mas porque ele me permite
ver tudo o que há”.218
O referido autor afirma que a observação de C.S. Lewis é fundamental para a apologética
cristã: a lógica intrínseca do cristianismo permitiu-lhe ver também a lógica de tudo o
mais. Em outras palavras, a amplitude intelectual da fé cristã é uma de suas maiores
forças, de considerável potencial apologético. Ao afirmar que o cristianismo compreende
melhor a realidade do que qualquer outra perspectiva, Mcgrath ressalta que os outros
pontos de vista não são irracionais.219
Corroborando com o que disse Mcgrath, Moreland afirmou que:
[...]a apologética pode fortalecer os crentes, pelo menos, de duas
maneiras. Em primeiro lugar, pode lhes dar a confiança de que sua fé é
verdadeira e racional. Portanto, a apologética encoraja uma vida de fé
que

busca

compreensão.

Além

disso,

a

apologética

pode

verdadeiramente encorajar o crescimento espiritual. A capacidade de
uma pessoa crescer em Cristo depende, em certa medida, do que ela é
capaz de ver nas Escrituras e no mundo ao seu redor.220

McGrath faz uma pergunta interessante: “Porque precisamos mostrar que a fé cristã é
racional?” Sua resposta é simples: “porque é difícil defender ideias que pareçam
contrárias à cultura – isto é, ideias que contrariem os modos culturais dominantes de
pensar.
Na carta aos Hebreus, especificamente no capítulo 11, versículo 6, o escritor declara que
“de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam”.
Nesse sentido, José Elenito Teixeira Morais diz que:
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A fé, com o seu modo próprio de explicar o mundo, tem implicações
sérias para o ser humano. Ela está situada no mundo dos mistérios e
muitas pessoas têm suas vidas direcionadas por ela. A fé é responsável
por produzir sentido de vida ao resolver os mistérios da vida humana
como origem e destino da humanidade.221

John Frame assevera que a fé não é mero pensamento racional, mas também não é
irracional. Não é “crença na ausência de evidência”; antes, é uma confiança que repousa
sobre evidência suficiente. Esse fato, diz o teólogo, fica evidente na Escritura. A
disposição de Abraão para sacrificar seu filho, Isaque (Gn 22), geralmente se apresenta
como um exemplo de uma fé que implica normas morais e racionais.222
Todavia, ao se fazer essa análise, verifica-se que ela falha com frequência por levar em
conta o fato de que Abraão tinha uma base firme para obedecer – a saber, a ordem de
Deus. Aquilo que Deus diz não pode ser irracional nem imoral, pois suas palavras
definem racionalidade e moralidade para nós.223
Nessa esteira, o fato é que a ideia cristã de fé comporta muitos outros elementos além da
crença pura e simples na veracidade de alguma coisa. Para o cristão, a fé não é algo
meramente cognitivo (acredito que isso seja verdade), mas também relacional e
existencial (confio nesta pessoa). Não se limita a crermos que Deus existe. Inclui
descobrimos que Deus é sábio, amoroso e bom – e, por consequência, optarmos por nos
submeter a ele.224
Assim, a fé não é crença na ausência de evidência; antes, a fé honra a Palavra de Deus
como evidência suficiente. A carta de Paulo aos Romanos descreve a fé de Abraão –
sempre, no Novo Testamento, como um modelo de fé cristã – como segue: Abraão “[...]
não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus; mas, pela fé, se fortaleceu, dando
glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que
prometera (Rm 4.20-21).225
MORAIS,
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5. Os limites da apologética cristã em face da liberdade de
expressão
Durante a história da igreja, desde de sua origem, sabe-se que ela sempre foi alvo de
perseguições religiosas e políticas. Essa perseguição teve início com o ministério do
Senhor Jesus.
No capítulo 2 (v 1-11) do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus realiza um milagre
extraordinário. É importante ressaltar que há muitas curas milagrosas registradas nas
Escrituras, mas essa possui um significado especial, pois ilustra, de forma dramática e
precoce no ministério de Jesus, um método-chave utilizado por Jesus a fim de comunicar
e confirmar os pontos centrais de Sua mensagem.226
Sabe-se que quatro homens, em particular, buscavam a cura de Jesus, não para eles, mas
para seu companheiro paralítico. Como não conseguiram chegar a Jesus no interior da
casa por causa da multidão, subiram ao telhado, removeram parte da cobertura, e pela
abertura desceram a maca com o paralítico até o lugar em que Jesus pregava.227
Agora, começa a reviravolta. Quando Jesus viu o paralítico e a fé dos homens que o
levaram a Ele, disse: “Filho, os seus pecados estão perdoados”. Havia uma grande
multidão e entre a multidão, mestres da lei. A descrição do texto dá a entender que a
feição do rosto deles talvez expressasse o que havia em seu interior, porque eles
claramente acharam que Jesus havia extrapolado ao dizer tais palavras ao paralítico. Na
visão dos mestres da lei, Jesus havia blasfemado. Afinal, quem poderia perdoar pecados a
não ser Deus?228
Na leitura que se faz em Mc 2.1-11, percebe-se que Jesus não contestou o pensamento dos
mestres da lei sobre a questão de que apenas Deus podia perdoar pecados – simplesmente
porque essa verdade não podia ser contestada. Em vez disso, Jesus replicou: “Mas, para
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que vocês saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados” –
disse ao paralítico – “eu lhe digo: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa” (Mc
2.10-11).
Francis j. Beckwith ensina que é muito importante compreender que foi o próprio Jesus
que preparou o terreno como justificativa da tarefa da apologética cristã ao longo da
história da igreja. Ele não fez isso escrevendo tratados e estudos apologéticos, mas
criando o que devemos chamar aqui de “etos da demonstração”, ou seja, o modo de ser
entre Seus seguidores.229
Nessa esteira, James W. Sire diz que apologética não é uma simples argumentação, mas
um chamado dos cristãos para olharem, verem, perceberem por quaisquer meios à sua
disposição a verdade da fé cristã e, após isso, estabelecerem um compromisso com Jesus
como Senhor e Salvador230
Ao olhar pelo retrovisor da história, percebe-se que a apologética cristã sistematicamente
vem sendo tolhida em sua essência, como meio de defesa da fé cristã. Apesar do direito
positivo pátrio garantir a liberdade de expressão, que por sua vez garante a liberdade de
crença, liberdade religiosa e liberdade de culto, existe em curso, não só no Brasil, mas
também em vários países, uma proposta de limites à apologética cristã.
William Bentley Ball apud Francis A. Schaeffer diz o seguinte:
Proponho que o secularismo milita contra a liberdade religiosa e, de fato
contra liberdades pessoais em geral, por duas razões: primeira, pelo fato
de que o secularismo não reconhece a existência de uma “lei maior”,
segunda, porque, sendo assim, o secularismo tende a decisões baseadas
na política pública pragmática do momento e tende, inevitavelmente, a
resistir à submissão dessa políticas a um critério “maior” de uma
constituição.231

Alister E. McGrath ensina que a apologética é de importância vital para o ministério da
igreja, contanto que seja entendida e empregada adequadamente. Ela pode trazer uma
nova qualidade e um aprofundamento intelectual para a vida do crente comum,
229
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preparando-o para responder às perguntas que ele mesmo faz sobre sua fé e às perguntas
que os amigos lhe fazem. Com ela, lançamos pontes em direção à cultura de nosso tempo,
preparando o caminho para a proclamação do evangelho. Todavia, a apologética pode ser
facilmente mal compreendida e, com igual facilidade, mal aplicada.232
Não obstante a apologética cristã encontrar sua fiança na liberdade de expressão, a
pós-modernidade e o relativismo, sistematicamente, buscam sua derrocada, quando
afirmam que não há uma verdade única, não há verdades absolutas. As verdades são
múltiplas em relação a um mesmo assunto ou ponto, dependendo apenas da condição ou
situação em que o indivíduo que considera o fato esteja.233
Observa-se que a liberdade exercida pela igreja na defesa da fé, diante do secularismo
hodierno, decorre do poder religioso que subsiste paralelamente ao poder político.
Obviamente, cada poder atua em áreas distintas. O poder religioso cuida das relações do
homem com Deus, e o poder temporal ou político cuida das relações dos homens entre si
em sociedades ou nas sociedades organizadas em Estado.234
Diante do que se apresenta, surge uma questão que é de fundamental importância para
esta pesquisa: quais são os limites da apologética cristã em face da liberdade de
expressão? Apesar do esteio legal, o apologista pode usar a liberdade de expressão
ilimitadamente?
A liberdade de expressão é uma garantia constitucional, fruto da laicidade do Estado
brasileiro. Entende-se por laicidade, a liberdade religiosa e a correspondente neutralidade
do Estado, ou seja, não existe uma religião oficial no Estado. Isso não significa
arreligiosidade ou ateísmo público. Significa que o Estado, principalmente o brasileiro,
garante a liberdade religiosa em diversos dispositivos constitucionais, e o faz em sintonia
com sua laicidade.235
Diante da leitura que se faz, a apologética cristã não pode sofrer qualquer tipo de
restrição, por se tratar de direito decorrente da legislação positiva. Todavia, o fato de as
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Escrituras condenarem o pecado, o cristão se sente tolhido e ameaçado diante do poder
público quando o assunto é homossexualismo.
Recentemente, o STF no julgamento da ADO nº 26 –

(Ação Direta de

Inconstitucionalidade por Omissão), definiu que os homossexuais não podem sofrer
nenhum tipo de crítica e ninguém pode manifestar opinião contrária ou sobre suas ideias e
comportamentos.236
Em face dessa decisão, percebe-se que a defesa da fé, em grande medida, ficou tolhida em
razão do secularismo relativista, que busca transformar o errado em certo e o certo em
errado. Esse quadro se repete desde a queda do homem, por isso, Deus entregou tais
homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o
seu corpo entre si; pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo
a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente.237
Em 3 de maio de 2010, o pastor Batista Dale McAlpine, de 42 anos, foi preso na região
de Cumbria, ao noroeste da Inglaterra, quando pregava na rua. O pastor Batista recebeu
voz de prisão de um policial comunitário, que o acusou de “alarme, intimidação e
angústia”, pois durante sua pregação mencionou vários pecados citados na Bíblia, tais
como: blasfêmia, embriaguez e relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, de acordo
com o jornal britânico. Dizer que homossexualismo é pecado, foi suficiente para que o
pastor fosse preso.238
Em julho do corrente ano, o pastor Jorge Linhares foi intimado pelo Ministério Público
de Minas Gerais, na condição de investigado, por ter se posicionado abertamente contra a
ideologia de gênero.
Disse o pastor:
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A Igreja vai sempre se posicionar porque é o grande baluarte, a grande
coluna, e não pode temer nada. (…) A Igreja sempre vai saber
defender-se, nunca vai ficar atacando, mas estará sempre pronta a
responder à altura. Então, nós nos posicionamos segundo o que a
Palavra de Deus diz. Por isso, que reis passaram, dinastias passaram,
exércitos caíram, guerras e mais guerras com vitoriosos logo depois se
tornaram derrotados. (…) A Palavra de Deus permanece para sempre,
então não tem luta que não tenha vitória. E essa é uma grande luta para
uma vitória muito maior. Homem é homem, mulher é mulher, menino é
menino, menina é menina. Deus nunca erra.239

É notório que o poder público sistematicamente busca tolher a liberdade de expressão
quando o assunto é religião e defesa da fé. O que não poderia acontecer, pois no dia 13 de
junho de 2019, o STF, ao julgar a ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão) nº 26, prolatou a seguinte decisão:
A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem
restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a
denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros
(sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes
ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o
direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou
por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas
convicções de acordo como o que se contiver em seus livros e códigos
sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária
e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos
de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou
privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais
manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas
aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a
violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua
identidade de gênero[...].240

239

https://pleno.news/fe/intimado-por-se-opor-a-ideologia-de-genero-pastor-destaca-deus
-nunca-erra.html, acessado em 27/10/2021, às 11hs35min.
240
BIAGINI, João Carlos. O sobreprincípio da felicidade Liberdade Religiosa e liberdade de expressão.
Coordenador: Ives Gandra da Silva Martins. 1ª ed. – São Paulo: Noeses, 2020, p. 32.
191

Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 1 (2022): 162-198
Apesar da garantia constitucional no que concerne à liberdade de expressão, percebe-se
que a apologética cristã encontrará limites na dignidade da pessoa humana. Certamente
isso acontecerá, no instante em que todos os indivíduos integrantes de um grupo social
forem afetados por manifestações de teor discriminatório.241
Em muitas situações, nota-se que o apologeta inflamado pela necessidade de divulgar a
verdade do Evangelho, pode extrapolar seu direito de liberdade de expressão e atingir a
dignidade humana daquele que é ouvinte da palavra de Deus. Os limites da apologética,
deverão ser observados quando a defesa da fé iniciar um discurso de ódio.
Ademais, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz o seguinte: “[...] antes, santificai a
Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo
aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com
mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós
outros, fiquees a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada
qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também em Cristo Jesus [...]” (Fp 2.3-5).
Não é por demais lembrar, que na lei mosaica, dentre os mandamentos escritos pelo
próprio Deus, o décimo mandamento deixa claro o respeito e o amor que se deve ter com
o ser humano, reconhecendo sua dignidade. “Não cobiçarás a casa do teu próximo, não
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem
o seu jumento, nem coisa alguma do tem envergonhados os que difamam o vosso bom
procedimento em Cristo” (1 Pe 3.15-16).
Destarte, pode-se dizer que quando respeitamos o nosso semelhante, independentemente
da etnia ou condição social, estamos demonstrando o amor de Deus e reconhecendo a
dignidade comunicada por Deus na criação do homem. O apóstolo Paulo escrevendo aos
filipenses diz o seguinte: “Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade;
cada um considere os outros superioru próximo.”(Ex 20.17).

Considerações Finais

ROCHA, Mauro Gonçalves da. Liberdade de expressão versus Liberdade religiosa.
Denilson Rodrigues Ribeiro. Edição do Kindle, 2019, p.10.
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Concluindo, parece que a sociedade brasileira está de cabeça para baixo. Na percepção de
muitos, aquilo que antes era considerado bom, agora é percebido como ruim. E o que
antes era percebido como ruim, agora é considerado bom.
Houve um tempo em que, se alguém estivesse fazendo algo imoral, dizia-se que aquilo
era ruim. Por exemplo, se um casal de namorados morasse juntos, falava-se que isso era
ruim. Se você fosse casado, isso seria considerado bom e natural. Hoje, no entanto, as
coisas mudaram muito.
Os limites da apologética cristã, além da defesa da fé, deve glorificar a Deus. Tudo isso
fica evidente quando se percebe que a suprema norma da vida humana é a Escritura,
objetiva e universai, com a qual Deus, por meio dos seus decretos, ordena, dirige e
governa o universo inteiro, assim como os passos do homem.
A verdadeira liberdade reside no fato de que nada acontece sem que seja da vontade de
Deus. Como disse o apóstolo Paulo, “para a liberdade foi que Cristo nos libertou [...]”.
Não alcançamos nossa liberdade por nós mesmos”. Portanto, a liberdade de expressão,
antes de qualquer coisa, deve servir ao reino de Deus.
Para tanto, o apologista atento aos ensinamentos do Senhor Jesus, no que diz respeito à
grande comissão, deve ficar atento para não ultrapassar os limites da apologética,
utilizando-se da liberdade de expressão na pregação do Evangelho. Afinal, o ser humano
é livre para fazer suas escolhas.
Como se sabe, a apologética cristã não pode sofrer qualquer tipo de restrição, por se tratar
de direito decorrente da legislação positiva. Todavia, o fato de as Escrituras condenarem o
pecado, o cristão se sente tolhido e ameaçado diante do poder público quando o assunto é
homossexualismo e diversidade de gênero.
Não obstante a liberdade de expressão ser um direito constitucional, o apologista, na
defesa da fé, deve ficar atento para que seus argumentos não violem as justas exigências
da ordem pública, nem agrida a dignidade da pessoa humana, pois ao ser criado por Deus,
o homem foi dotado de dignidade como meio de revelar a imagem de seu Criador, apesar
da queda.
Sendo assim, como possuidor de direitos, em face da gama complexa de culturas que se
desenvolveu em torno das civilizações, percebeu-se que o homem, para viver em
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sociedade, necessitava de respeito e proteção, principalmente pela diversidade entre os
seres humanos.
Por isso, o poder público, ao positivar direitos, não tem o condão de impedir o ensino e o
testemunho público da fé, seja por escrito ou por palavras, desde que na difusão da fé,
evite-se todo o modo de agir que tenha visos de coação, persuasão desonesta ou
simplesmente menos leal, sobretudo quando se trata de gente rude e sem recursos.
Mesmo assim, com todo cuidado ao defender a fé cristã, o apologista sempre será vítima
de perseguição e discriminação religiosa. Isso acontece mesmo com o direito da liberdade
de expressão, pois o Estado, em especial o Poder Judiciário, é ávido para dizer o que é
discurso de ódio, sempre com a pretensão de calar o Evangelho que é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê.
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Oralidade, música e dança nos Salmos davídicos da
Bíblia

Viviane Dias Ennes242

Resumo: Neste trabalho faremos um recorte no Livro dos Salmos, mais especificamente
nos Salmos davídicos, que nos trazem textos muito ricos em significações, que poderiam
ser estudados de diferentes perspectivas, assim como também exploram amplamente os
recursos linguísticos e semióticos da língua portuguesa. Além de contar a história de um
povo na Antiguidade, os textos trazem elementos discursivos carregados de marcas
culturais e conhecimentos a respeito de Deus. Exploraremos o conceito de performance
feito por Zumthor, afirmando que performance é uma atitude ao mesmo tempo em que se
faz uma ferramenta comunicativa, pois se espalha levando uma mensagem e buscando
novos territórios de exploração. Há, para o autor, uma impossibilidade de separação entre
o sujeito que compõe e o objeto composto, pois tudo é parte da performance. Para esse
artigo optamos por explorar os arranjos enunciativos e performáticos a fim de identificar
uma performance específica, a do rei Davi. Mesmo sendo apenas um dos livros canônicos
que compõem os escritos bíblicos, trata-se de uma gama extensa de recursos linguísticos
que poderiam nos levar a discutir as configurações do medo, das estratégias de controle e
manipulação dos sujeitos, da vingança, do estabelecimento das relações de poder, etc. Por
isso, decidimos aqui discutir as instâncias da performance contidas neles e como ela
corrobora para a construção de seus sentidos.
Palavras-chave: Salmos; Rei Davi; Performance; Bíblia; Música e Dança.

Abstract: In this work we will focus on the Book of Psalms, more specifically on the
Davidic Psalms, which bring us texts with rich meanings, which could be studied from
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different perspectives, as well as extensively exploring the linguistic and semiotic
resources of the portuguese language. In addition to telling the story of a people in
Antiquity, the texts bring discursive elements loaded with cultural marks and knowledge
about God. We will explore the concept of performance made by Zumthor, stating that
performance is an attitude at the same time that it becomes a communicative tool, as it
spreads carrying a message and seeking new territories of exploration. For the author,
there is an impossibility of separating the subject who composes and the object
composed, because everything is part of the performance. For this article, we chose to
explore the enunciative and performative arrangements in order to identify a specific
performance, that of King David. Even though it is just one of the canonical books that
make up the biblical writings, it is an extensive range of linguistic resources that could
lead us to discuss the configurations of fear, the strategies of control and manipulation of
subjects, revenge, the establishment of relationships of power, etc. Therefore, we decided
here to discuss the instances of performance contained in them and how it supports the
construction of their meanings.
Keywords: Psalms; King David; Performance; Bible; Music and Dance.

Introdução
Os Salmos bíblicos são poesias escritas para a musicalidade. Ao lê-los é possível
pensá-los como poesia e diálogos. Os textos canônicos da Bíblia têm origem na oralidade
e sua repetição performática, através do espetáculo visível e audível, são instrumentos
necessários para a sua memorização e perpetuação hereditária da cultura e dos ensinos de
um povo separado por Deus. É possível, através da palavra materializada nos Salmos,
entrever um corpo que, transpassando sua performance e oralização, sofre, alegra-se, ora
e também dança. A leitura dos Salmos por si mesma já é um caminho à vocalização,
inclusive por suas instruções de leitura contidas em seus registros.
A introdução das percepções sensoriais à produção poética, no caso dos Salmos, uma
poesia oferecida como adoração a Deus, não só através de instrumentos, mas também nos
efeitos da voz e da emanação corporal, representa de forma plena todo o contexto de
entrega ao louvor ao nome de Deus, a que se propõem os salmistas a adorar. Portanto, não
somente a música, mas todo o espetáculo catártico do êxtase, fazem a forma do tempo, do
lugar e da finalidade de transmissão proposta por quem busca apresentar não somente

200

Oralidade, música e dança nos Salmos davídicos da Bíblia
uma resposta ao público, mas uma conexão transcendental com Aquele a que se destina.
O corpo é organizado para a contemplação e a comunicação ao encontro divino, buscando
a integração com o sagrado através da performance.
No caso das Escrituras, composições inspiradas pelo autor da vida, a performance faz
surgir o contexto real e também determina o alcance do texto ali vocalizado. Como
instrumento de fé, a importância de sua propagação era iminente para a manutenção de
sua fé pelas próximas gerações. A partir da leitura dos textos davídicos, ou seja, os
Salmos cuja composição são atribuídas ao rei Davi, a partir da materialização de seus
textos através do papel, tentaremos entrever o corpo que ali se manifesta em louvor e
adoração ao Senhor dos Exércitos.
O recorte definido para este trabalho, focalizados nos Salmos de Davi, encontrados na
Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, se faz por serem textos escritos para a
musicalidade como um instrumento de fortalecimento de laços, através das orações
cantadas e dançadas, entre o homem e Deus. A música também era utilizada para a
memorização do conteúdo entoado por aqueles que não tinham acesso aos escritos. Nesse
livro canônico, vemos o corpo como elemento de fundamental importância nessa relação
de adoração ao divino, isso é explicitado em uma perícope encontrada no livro de 2
Samuel, capítulo de número 6, nos versículos de 1 a 5, como vemos a seguir:
Tornou Davi a reunir toda a elite do exército de Israel: trinta mil
homens. Pondo-se a caminho, Davi e todo o povo que o acompanhava
partiram para Baala de Judá, a fim de transportar a Arca de Deus sobre o
qual é invocado um nome, o nome de Iahweh dos Exércitos, que se
assenta sobre os querubins. Colocaram a Arca de Deus sobre um carro
novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Oza e
Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carro. Oza caminhava à esquerda
da Arca de Deus, e Aio caminhada adiante dela. Davi e toda a casa de
Israel dançavam diante de Iahweh ao som de todos os instrumentos de
madeira de cipreste, das cíntaras, das harpas, dos tamborins, dos
pandeiros e dos címbalos. (BÍBIA DE JERUSALÉM. 2 Samuel 6:1-5)

Davi era rei de Jerusalém, músico, compositor e conduziu todo o povo a performatizar
sua adoração a Iahweh. As Escrituras são fruto da história do registro humano, palavras
reveladas e inspiradas por Deus, que começa, em sua forma mais primitiva, por meio da
transmissão oral, e se desenvolve em formas gráficas, com a invenção de signos, e
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performática, com o estabelecimento de rituais religiosos e de expressão de fé. Então é
natural que nelas apareça esse tipo de manifestação cultual. Embora Davi fosse um
homem cuja escrita era expressiva, em quantidade e habilidade, vemos que sua relação
com a música se fez desde muito cedo, motivo pelo qual ele fora convocado pelo rei, que
antecedeu seu reinado, para tocar harpa e expulsar dele espíritos maus:
O espírito de Iahweh tinha se retirado de Saul, e um mau espírito,
procedente de Iahweh, o atormentava. Então os servos de Saul lhe
disseram: “Eis que um mau espírito vindo de Deus te atormenta. Mande
nosso senhor, e os servos que te assistem irão buscar um homem que
saiba dedilhar a lira e, quando o mau espírito da parte de Deus te
atormentar, ele tocará e tu te sentirás melhor”. Então Saul disse a seus
servos: “Procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo”. Um dos
seus servos pediu para falar e disse: “Tenho visto um filho de Jessé, o
belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala com
discernimento, é de bela aparência e Iahweh está com ele”. Saul
despachou logo mensageiros a Jessé com esta ordem: “Manda-me o teu
filho Davi (que está com o rebanho)”. Jessé tomou um jumento: pão, um
odre de vinho, um cabrito e mandou seu filho Davi levar tudo a Saul.
Davi chegou à presença de Saul e se pôs a seu serviço. Saul sentiu
grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou
dizer a Jessé: “Que Davi fique a meu serviço, porque conquistou a
minha admiração”. Todas as vezes que o espírito de Deus o acometia,
Davi tomava a lira e tocava: então Saul se acalmava, sentia-se melhor e
o mau espírito o deixava. (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1 Samuel
16.14-23)

Portanto, sabemos que o rei Davi era um líder performático e que valorizava a música e a
dança. Em seus Salmos, vemos o processo de estabelecimento do texto, os caminhos por
ele percorridos, seus dramas na caminhada até o trono e esses registros são, até os dias de
hoje, importantes fontes para os judeus, cristãos, islâmicos e comunidades que estudam a
História das religiões monoteístas. Tendo como base o ritmo poético e elaborados em um
período de aproximadamente setenta anos - pois Davi, segundo o arqueólogo americano
Edwin Thiele2, nasceu por volta de 1040 a.C. e morreu em 970 a.C – os Salmos foram
compostos por um rei reconhecido até a pós modernidade como o maior de Israel, do qual
foi líder por quarenta anos, sendo sete anos em Hebrom e mais trinta e três anos em
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Jerusalém, segundo o Primeiro Livro de Crônicas, no capítulo 29 e versículo 27: Seu
reinado sobre Israel durou quarenta anos; em Hebron reinou sete anos e em Jerusalém,
trinta e três anos (BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1 Crônicas 29.27). Nesse trabalho,
analisaremos alguns desses Salmos para extrairmos a performance neles ressaltada.
Davi é mencionado em diversas passagens em sua atitude para com a lei cerimonial
(Mateus 12.3), que incluía música e dança. É citado como homem segundo o coração de
Deus (Atos 13:22), que serviu a Deus em sua própria geração (Atos 13:36), no que em
tudo deveria ser imitado. Sua fé, assim como sua forma de manifestação dela, o coloca na
galeria dos heróis da fé no Livro de Hebreus (11.32) e serve de exemplo para os cristãos.
Toda sua performance em adoração é admirada e buscada pelos que creem e são também
o norma e regra geral para todos os praticantes da fé cristã.

1. Performance
Performance243* é um conceito que evolui e se transforma em suas duas esferas: a
ideológica e a metodológica. Segundo Zumthor3, performance é uma atitude ao mesmo
tempo em que se faz uma ferramenta, pois se espalha ideologicamente e busca novos
territórios de exploração. Há, para o autor, uma impossibilidade de separação entre o
sujeito que compõe e o objeto composto, pois tudo é parte da performance. Até mesmo a
investigação da essência performática pode se dar através de uma performance, pois ela
se adapta e muda de acordo com a tomada de um comportamento intencional e voluntário
(artístico) ou involuntário (social). E vemos no percurso de Davi esses dois movimentos
performáticos; no tocar de instrumentos temos uma performance intencional, como no
texto citado, no intento de livrar o rei Saul de espíritos malignos; assim como involuntária
no que diz respeito a louvar a Yahweh com danças e louvores que surgem do íntimo e do
envolvimento social com a comunidade.
Zumthor também discute em sua obra Performance, recepção, leitura que os
medievalistas entre 1960 e 1970 já discutiam em que medida a sua poesia teria sido

243*

a) Usaremos nesse artigo o conceito de performance de Paul Zumthor (1915 - 1995), importante

medievalista, crítico literário, historiador da literatura e linguista suíço. Tem publicadas em português as
obras: “A Letra e a Voz”, “Escritura e Nomadismo”, “Introdução à poesia oral”, “Performance, Recepção e
Leitura”.
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objeto de tradições orais. Para entender o efeito exercido pela oralidade e seus sentidos no
alcance social dos textos transmitidos através de manuscritos, era preciso pensar nos
efeitos específicos da voz humana. Nesse intuito, precisa-se esvaziar-se do preconceito
literário, pois a noção de Literatura é pertinentemente demarcada no espaço e no tempo
da civilização europeia entre os séculos XVII e os dias atuais. Zumthor diz: “Eu a
distingo claramente da ideia de poesia, que é para mim a de uma arte da linguagem
humana, independente de seus modos de concretização e fundamentada nas estruturas
antropológicas mais profundas” (p. 12).
A transmissão da Bíblia é também um processo importante, pois é resultado de uma
tradição oral. O seu consumo sistemático, feito há gerações, e seus ensinamentos a
respeito de comportamentos, formas de pensamentos e ressignificação da vida,
influenciam fortemente aqueles que creem em sua verdade como a Palavra de Deus,
inquestionável e inviolável. E não há mal nisso, contanto que seus contextos de produção
sejam analisados e que suas figuras de linguagem sejam adaptadas às necessidades da
vida moderna. Nós também sabemos como esse conjunto de livros canônicos influencia a
sociedade em seu caráter cultural que “simbolizam para nós o passado, estranho e,
contudo, familiar, que sentimos dever compreender de algum modo se quisermos
compreender a nós mesmos” (ALTER; KERMODE. 1997, p. 11)4.
Então, pode-se pensar a perda de significação dos Salmos davídicos, pois há uma
dicotomia entre oral e escrito no momento em que os manuscritos perdem sua
performance de representação das marcas humanas em sua composição. Qualquer meio
de transmissão que substitua a vocalidade e seus recursos entonativos e seus aspectos de
produção de conteúdo visual, abolem a presença de quem traz a voz. Além disso, a
repetição das leituras não se é possível na oralização dos Salmos e no seu processo de
repetição pela memorização. A sequência de repetições sistêmicas dos escritos cria um
espaço de artificialidade que transmitem seus mediadores, ou seja, o que se perde “é a
corporeidade, o peso, o calor, o volume real do corpo, do qual a voz é apenas expansão”
(p. 16). Assim, sabemos que hoje muito se perdeu na leitura dos Salmos no que diz
respeito a sua significação no processo compositório, e que a leitura sistemática nas casas
de oração e templos, sem quaisquer manifestações da relação entre corpo e vocábulo, não
remete mais ao que Davi fazia em seu processo de composição e adoração a Deus.
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2. O livro dos Salmos
Fazer o recorte no Livro dos Salmos, mais especificamente nos davídicos, já nos traz
textos muito ricos em significações, que poderiam ser estudados de diferentes
perspectivas, pois a Bíblia é um compilado literário de grande qualidade, que explora
amplamente os recursos linguísticos e semióticos da língua portuguesa. Além de contar a
história de um povo na Antiguidade, os textos trazem elementos discursivos carregados
de marcas culturais e conhecimentos a respeito de Deus. Queremos evidenciar a
necessidade de nos voltarmos para essa Literatura que sobrevive e ainda pulsa em nossa
sociedade há milênios. Para esse artigo optamos por explorar os arranjos enunciativos e
performáticos a fim de identificar uma performance específica, a do rei Davi. Mesmo
sendo apenas um dos livros canônicos que compõem os escritos bíblicos, trata-se de uma
gama extensa de recursos linguísticos que poderiam nos levar a discutir as configurações
do medo, das estratégias de controle e manipulação dos sujeitos, da vingança, do
estabelecimento das relações de poder, etc. Porém, decidimos aqui discutir as instâncias
da performance e como ela corrobora para a construção dos sentidos.
Estudar o Livro dos Salmos parte da iniciativa de evidenciar que a dança se apresenta de
modo intrínseco à leitura. Surgidos dos sofrimentos e emoções íntimas, é possível
perceber a elevação espiritual de sua produção. Esse tipo de expressão corporal era a
forma como Israel manifestava sua fé e sua alegria na presença de Deus, assim como
também a relação de Deus com a humanidade através da oração corpórea individuais e
em comunidade. Não se sabe exatamente como era feito o uso dos salmos nos cultos
religiosos do primeiro século cristão, mas imagina-se que a memorização era feita através
da repetição e dos cânticos. A oração salmística pode também ser relacionada ao que
definirá Terrin5 (p. 356) como um momento-espetáculo que transfunde a realidade do
momento com sua transcendência espiritual.
Alguns desses Salmos apresentam numerosos fragmentos da liturgia dos cultos e também
trazem alusões aos procedimentos no culto, como vemos nesse Salmo de número 84:
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Quão amáveis são tuas moradas, Iahweh dos Exércitos! Minha alma
suspira e desfalece pelos átrios de Iahweh; meu coração e minha carne
exultam pelo Deus vivo.
Até o pássaro encontrou uma casa, e a andorinha um ninho para si, onde
põe seus filhotes: os teus altares, Iahweh dos Exércitos, meu Rei e meu
Deus!
Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Felizes
os homens cuja força está em ti, e que guardam as peregrinações no
coração: Ao passar pelo vale do bálsamo eles o transformam em fonte, e
a primeira chuva o cobre de bênçãos. Eles caminham de terraço em
terraço, e Deus lhes aparece em Sião.
Iahweh, Deus dos Exércitos, ouve minha súplica, dá ouvidos, ó Deus de
Jacó; vê o nosso escudo ó Deus, olha a face do teu messias.
Sim, vale mais um dia em teus átrios que milhares a meu modo, ficar no
umbral da casa do meu Deus que habitar nas tendas do ímpio.
Porque Iahweh é sol e escudo, Deus concede graça e glória; Iahweh não
recusa nenhum bem aos que andam na integridade.
Iahweh dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia! (BÍBLIA DE
JERUSALÉM, Salmos 84)

Átrios eram os limites externos do templo, em que os adoradores se reuniam. O salmista
preferia ficar do lado de fora da entrada do templo, sem abrigo, do que habitar em
conforto entre os perversos. Ele mostra a reverência que se deveria dar aos átrios de
Iahweh e como viver de acordo com a vontade de Deus era mais importante do que viver
ao seu modo. Isso mostra que os cânticos poéticos também eram usados como um
processo de memorização de práticas e costumes, como lembretes dos ensinos, além de
elevar os pensamentos dos israelitas ao Deus a quem serviam. Nas orações comunitárias,
certamente os Salmos eram entoados e exerciam uma importante função, isso se dá pelo
fato de que o Livro dos Salmos juntamente com o Livro de Isaías, é o mais citado em
todos os textos neotestamentários, ou seja, o Novo Testamento.
Interessante também perceber que nos Salmos davídicos há sempre a instrução em sua
subtitulação de que sua composição é feita “ao mestre do canto, com instrumentos de
corda”, como no Salmo de número 4, por exemplo; ou “ao mestre de canto, para flautas”,
como no Salmo 5. Também há inscrições de que são para serem cantados, como no Salmo
de número 7 que diz: “Canto de Davi. Entoado ao Senhor, com respeito às palavras de
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Cuxe, benjamitas”. No Salmo 86, também de Davi, a subscrição diz “oração de Davi”,
iniciando-se com a descrição de sua aflição de alma e física, seguida pela lembrança da
grandeza e benignidade de Deus, exaltando sempre a majestade do Senhor do seu povo e
terminando com o reconhecimento da insuficiência do homem diante desse Deus que o
salva.
A recitação desses Salmos carregava consigo uma dimensão mística que exigia bastante
criatividade, pois ao entoá-los havia o efeito, talvez inconsciente, de que cada pessoa
vivenciasse aquilo que o autor havia experimentado com Deus. Nesse ambiente de fé é
possível observar como homens e mulheres colocam-se diante da divindade por meio de
palavras sussurradas ou aos altos brados. É possível ver também a fé sendo demonstrada
pela fragilidade dos joelhos dobrados no chão, cabeça baixa e olhos fechados. Os gestos
contribuem para a construção desse ambiente de oração e súplica, pois a necessidade
humana de contato com o divino ganha o corpo, pois a separação entre alma e corpo não
cabe no texto hebraico da Bíblia. Tendo isso em vista, a oração que se expressa no corpo
reforça o encontro da criação com o Criador. A dança, então, através da palavra cantada e
do movimento desse corpo que se coloca diante da divindade como complemento de sua
experimentação real, é a própria oração.
A oração é designada como a via de comunicação da alma humana com
Deus. Injustamente, pois na oração tanto a alma quanto o corpo
participam. Uma oração puramente espiritual é adequada aos anjos, mas
não às pessoas, com sua natureza espírito-corporal. As formas corporais
correspondentes às rezas interiores que pertencem à oração humana.
(WOSIEN, apud TORRES, 2007, p. 28)6

Tal como diz Zumthor, em sua obra Introdução à poesia oral, a gestualidade quando
associada à linguagem oral vem da necessidade de dizer o que as palavras não dizem. “A
dança expande, em sua plenitude, qualidades comuns a todos os gestos humanos”7 (p.
226). No contexto bíblico, a dança tem grande valor espiritual e não pode ser considerada
uma simples manifestação física de sentimentos, pois seus movimentos estão contidos no
rito, lugar pelo qual a ação simbólica do corpo possui significação de transcendência5. E
esse entendimento se dá até os dias de hoje, em que os Salmos davídicos são cantados e
dançados pelas comunidades cristãs. Vejamos um dos Salmos que nos induzem à música
e à dança:
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Aleluia!
Cantai a Iahweh um cântico novo, seu louvor na assembleia de seus
fiéis!
Alegre-se Israel com aquele que o fez, os filhos de Sião festejam o seu
rei!
Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor!
Sim, pois Iahweh gosta do seu povo, ele dá aos humildes o brilho da
salvação!
Que os fiéis exultem de glória, e do lugar gritem com júbilo, com
exaltações a Deus na garganta, e nas mãos a espada de dois gumes; para
tomar vingança entre os povos e aplicar o castigo entre as nações; para
prender seus reis com algemas e seus nobres com grilhões de ferro:
cumprir neles a sentença prescrita é uma honra para todos os seus fiéis!
Aleluia! (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Salmos 149)

A literatura cristã não se caracteriza apenas pelo que se lê, mas também pelo que se evoca
através dessa leitura, daquilo que sai da boca e alcança os ouvidos dos fiéis. Assim
também se dá a importância manifestação performática da interpretação poética dos
Salmos de Davi até hoje, mantendo em voga a linguagem poética medieval com traços de
paisagem escondidos em nosso inconsciente cultural.
Tomava-se posse desse novo continente; ou melhor: já que lembranças
muito antigas despertavam para essa aventura, recuperava-se o direito
sobre um universo perdido. Essa região - nossa velha poesia oral -, da
qual se desenhavam pouco a pouco as paisagens, havia sido durante
longo período renegada, ocultada, recalcada em nosso inconsciente
cultural. Era um pouco dessa história o que, por volta de 1960, nos
contava Marshall McLuhan. Doze ou quinze gerações de intelectuais
formados à européia, escravizados pelas técnicas escriturais e pela
ideologia que elas secretam, haviam perdido a faculdade de dissociar da
idéia de poesia a de escritura. O "resto", marginalizado, caía em
descrédito: carimbado "popular" em oposição a "erudito", "letrado";
tirado (fazem-no ainda hoje em dia) (ZUMTHOR, 2007, p. 8)

Diante da erudição, a performance da oralidade poética foi sendo marginalizada e posta à
deriva de uma leitura clássica, que deixou desaparecer parte da significação poética
contida justamente do ato de performar a nova experimentação do que está contido na
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escrita. Com isso, perdemos o que é vocalicamente real, deixamos a vocalidade perder
sua potencialidade diante do classicismo.
As vozes cotidianas dispersam as palavras no leito do tempo, ali
esmigalham o real; a voz poética os reúne num instante único - o da
performance -, tão cedo desvanecido que se cala; ao menos, produz-se
essa maravilha de uma presença fugidia, mas total. Essa é a função
primária da poesia; função de que a escritura, por seu excesso de
fixidez, mal dá conta. Por isso, os modos de difusão oral conservarão
um status privilegiado, para além das grandes rupturas dos séculos XVI
e XVII. A voz poética é, ao mesmo tempo, profecia e memória.
(ZUMTHOR, 2007, p. 8)

Do texto ao corpo, na poesia, a dança é mais ampla do que aquilo que o autor quis dizer.
A palavra nos Salmos é o significante, mas sua materialização se dá no corpo, nos gestos,
na performance que acontece na interpretação completa da poesia, dos sons e das pausas.
Essa voz materializada também é a memória de uma cultura, de uma nação, cuja fé só
existe a partir dos registros escritos de uma tradição oral e praticada na oralidade em suas
relações individuais e com a divindade.
Para a finalidade de análise de mais uma composição davídica que evoca a performance,
leiamos o último Salmo do Livro de Salmos, o de número 150:
Aleluia!
Louvai a Deus em seu Templo, louvai-o no seu poderoso firmamento,
louvai-o por suas façanhas, louvai-o por sua grandeza imensa!
Louvai-o com toque de trombeta, louvai-o com cíntara e harpa; louvai-o
com dança e tambor, louvai-o com cordas e flauta; louvai-o com
címbalos sonoros, louvai-o com címbalos retumbantes!
Todo ser que respira louve a Iahweh!
Aleluia! (BÍBLIA DE JERUSALÉM, Salmos 150)

A história do povo hebreu contada a partir dos Salmos é tida através de suas relações
individuais e com Iahweh, mas sobretudo por suas experiências e vivências em
comunidade. As orações coletivas, suas expressões em movimentos de cortejos e sua
perpetuação através do tempo, indicam que a leitura dos Salmos, especialmente os de
Davi, se imprimem nos corpos que ali são levados ao texto através da dança e de sua fé.
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Resumo: O presente artigo discute a relevância da pregação expositiva a partir da análise
dos seus conceitos e definições, bem como através da adução de relevantes argumentos
favoráveis à sua prática. Considera-se esta modalidade sermônica uma das atividades
mais eficazes da prática pastoral tanto para o atingimento da maturidade congregacional,
quanto para a formação de uma relevante e engajada cosmovisão cristã.
Palavras-Chave: Pregação Expositiva. Escritura Sagrada. Igreja Brasileira.

Abstract: This article discusses the relevance of expository preaching from the analysis
of its concepts and definitions, as well as through the adduction of relevant arguments
favorable to its practice. This sermonic modality is considered one of the most effective
activities of pastoral practice both for reaching congregational maturity and for the
formation of a relevant and engaged Christian cosmovision.
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Introdução
A vivacidade e a existência da igreja dependem intimamente de sua boa compreensão da
Palavra de Deus. Se isto não fosse verdade, o próprio Cristo não teria dito, ratificando
Deuteronômio: “Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca
de Deus246”. De fato, a saúde da igreja depende disto; e a pregação expositiva da Palavra é
o veículo para tal fim.
Corroborando o que estou afirmando, no livro, “Ouça o Espírito, ouça o Mundo”, Stott
(1997, p. 229) declarou: “As igrejas vivem, crescem e florescem pela Palavra de Deus;
sem ela, as igrejas murcham e morrem. Os bancos da igreja dificilmente vão além do
púlpito; os bancos são geralmente um reflexo do púlpito”. Na mesma linha, Charles
Koller (1999, p. 85 ) assim falou, “Não se reúnem igrejas fortes em torno de púlpitos
fracos”.
Com efeito, a história da Igreja é o maior referencial pedagógico ao que foi retro referido.
Lloyd-Jones (1998, p. 18), em “Pregação e Pregadores”, chegou retoricamente a postular:
“Não se torna evidente, quando nos é dado contemplar uma visão panorâmica da história
da Igreja, de que os períodos e eras de decadência, sempre foram épocas em que a
pregação vinha declinando?”. Realmente estas palavras são válidas ainda para nós hoje,
afinal, isso não se tornou padrão de declínio somente nas eras anteriores; nossa geração
tem colhido também destes frutos amargosos.
No Brasil, infelizmente, muitas manifestações da pregação cristã nos mais diversos
púlpitos e denominações evangélicas se encontram marcadamente antropocêntricas e
firmadas numa estética sentimentalista profunda, associada também, não raro, às
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mensagens de autoajuda, promovidas pela teologia do coaching247 na tentativa de torná-la
atraente ao ouvinte contemporâneo. Acontece que, longe de engendrar algum benefício à
igreja, esta solução trouxe-lhe problemas incomparáveis. A pureza e a genuinidade
bíblica ficaram seriamente comprometidas. O produto disto tudo é uma igreja sincrética
em sua adoração, displicente em sua missão e, principalmente, mórbida em sua vida e
pregação.
Muito dos nossos púlpitos tem perdido o caráter cristocêntrico na exposição. Isto é, o
ideal original da proclamação da igreja primitiva tem se esvaído nesses locais. As
pregações,

uma vez embebidas pelos fatores acima mencionados, tornam-se

autossuficientes e, deste modo, suprimem a glória de Cristo e sua mensagem, fazendo do
homem a personagem principal de toda a história. Consequentemente, distanciando-se de
sua real natureza que é a edificação do corpo de Cristo e a busca incessante pela glória do
Deus vivo.
Por esta razão, isto é, a ausência de uma pregação genuinamente bíblica e cristocêntrica, a
comunidade de fé embarcada nesta prática estará fadada à inexistência caso não haja
mudança bíblica retificadora. Citado por Paulo Anglada (2008, p. 28), Herman
Hoeksema, teólogo reformado, severamente afirmou: “Onde a palavra de Deus é pregada
e ouvida, aí está a igreja de Deus. Onde esta palavra não é pregada, aí a igreja não está
presente. E onde esta palavra é adulterada, a igreja deve arrepender-se ou morrerá”.
Conhecedor deste problema e entendendo, conforme Stott (1997, p. 229), que “Nada é
mais importante para a vida e crescimento, saúde e aprofundamento da igreja
contemporânea do que resgatar uma pregação seria da Bíblia”, que este trabalho se
propõe como resposta para tal. Deste modo, considerando a crise religiosa cristã como, no
protestantismo brasileiro, uma crise do púlpito, isto é, uma condição de alastramento da
ignorância bíblica decorrente da superficialidade da pregação, que o presente texto
apresenta sua contribuição. Concordamos, assim, com a tese de Koller (1999, p. 25) de
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que “uma perene ênfase à pregação expositiva pode muito bem ser a nossa melhor
resposta ao desafio de analfabetismo bíblico generalizado”.

1. Vox Dei: compreendendo a importância da pregação
expositiva
Foi como quem reconhecia os problemas oriundos desta assertiva, que apropriadamente
afirmou P.T.Forsyth (apud LARSEN, 2005, p. 9): “A igreja se levanta ou cai por causa da
pregação”. A aquiescência atual ao pragmatismo248 faz da nossa cultura uma verdadeira
“tabela de resultados”. Destarte, em uma sociedade que valoriza muito mais os efeitos em
detrimento da causa, a experiência subjetiva do que a realidade objetiva, qualquer
proposição que altere esta equação poderá ser censurada, considerada insólita. Este
paradigma possui um tom ainda mais agudo quando percebemos suas nuanças dentro da
igreja.
Muitos cristãos hoje se perderam neste “campo da prática” e subtraíram de suas vidas a
credibilidade da pregação em razão da forte ênfase atual ao aspecto emotivo e visual.
Além disso, há quem critique a pregação pelo simples fato de ser considerada uma arte de
caráter impotente, que encontrou guarida em tempos anteriores (no período Clássico, por
exemplo, onde o discurso era amplamente difundido e relevante) e que retomá-la é se
imiscuir em uma postura obsoleta.
Este demérito para com a pregação tem também suas raízes na emergência dos novos
métodos e meios de comunicação, na divulgação de novas mídias interativas, na própria
mentalidade do homem pós-moderno caracterizada pelo relativismo, isto é, a perda dos
absolutos, e pelo secularismo, a exacerbada ênfase sobre os negócios humanos. Segue-se
a isto, a própria rejeição do cristianismo pela sociedade, alijando-o como alternativa
intelectual ou prática relevante.
Assim sendo, a premência do resgate da importância da pregação neste nosso século deve
possuir o mesmo impacto radical que houve no período da Reforma Protestante, em que o
grande reformador da Alemanha, Martinho Lutero, teve que elevar o púlpito acima do
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altar, ou seja, a ênfase e a importância da pregação acima dos sacramentos e das
experiências sinestésicas, desencadeando, também por isso, a reforma.
O êxito para este desafio vigente pode ter sua solução no mesmo apelo que houve entre os
reformadores cuja consistência era: reconhecer a pregação da Palavra como sendo a Vox
Dei. Isto é visto em Lutero e Calvino249, de maneira conceitual, e por herança aos
teólogos reformados de maneira terminológica, sendo, atualmente, um vocábulo usual
atinente à ortodoxia cristã no que tange ao exercício do sagrado ministério do púlpito: a
fiel exposição da Palavra.
Portanto, reivindicar a autoridade de Deus na pregação considerando-a como Vox Dei é
admitir a sua importância nesse tempestuoso contexto pós-moderno que a desdenha.
Logo, para tal fim, lembremos do que disse Haddon W. Robinson (2002, p. 21): “O tipo
de pregação que melhor transmite a força da autoridade divina é a pregação expositiva”.
Por esta razão, importa considerar mais detidamente este conceito de pregação.

2. Conceituando Pregação Expositiva
Por pregação expositiva entendemos ser a exposição fiel do sentido de um texto ou seção
das Escrituras, através de um conceito bíblico, levando em consideração os parâmetros
contextuais da passagem e os seus respectivos quesitos histórico, literário e gramatical,
aplicados pelo Espírito Santo à vida do pregador e de seus ouvintes.
Em uma perspectiva mais formal e metódica temos o conceito do antigo capelão da
Multnomah Scholl of the Bible (Escola Bíblica Multnomah), o rev. James Braga (2007, p.
53):

249

“A concepção reformada da pregação como Vox Dei é compartilhada por Lutero. Comentando João

4.9-10, o reformador pergunta: ‘Quem está falando (na pregação)? O pastor? De modo nenhum! Vocês não
ouvem o pastor. A voz é dele, é claro, mas as palavras que ele emprega são na realidade faladas pelo meu
Deus’ (...) Foi Calvino, entretanto, quem elaborou mais detalhadamente a questão da natureza da pregação
como ‘a voz de Deus’. Em seu comentário sobre Isaias ele afirma que na pregação ‘a palavra sai da boca de
Deus de tal maneira que ela de igual modo sai da boca de homens; pois Deus não fala abertamente do céu,
mas emprega homens como seus instrumentos, a fim de que, pela agência deles, ele possa fazer conhecida a
sua vontade” – ANGLADA, Paulo R. B. Vox Dei: a teologia reformada da pregação. Fides Reformata. Vol.
IV, número 01, 1999.
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Sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos
extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. A
maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da
passagem, e o esboço contém uma série de ideias progressivas que
giram em torno de uma ideia principal.

Conforme Karl Lachler (1995, p. 52), que fora um exímio professor da Faculdade
Teológica Batista de São Paulo:
Sermão expositivo vernacular: Um discurso bíblico derivado de um texto
vernacular independente, a partir do qual o tema é revelado, analisado e
explicado, através do seu contexto, sua gramática e sua estrutura literária, cujo
tema é infundido pelo Espírito Santo na vida do pregador e do ouvinte.

Uma das mais completas conceituações, em sua forma estilística, é a do emérito
homilético Haddon W. Robinson (2002, p. 22); segundo ele:
A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico,
derivado de, e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e
literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo
primeiramente aplica a personalidade e experiência do pregador, e
depois, através dele, aos seus ouvintes

Em remate, de acordo com o Dr. Hernandes Dias Lopes (2004, p. 132, 133), um dos mais
eminentes pregadores e teólogos brasileiros de nossa época, em seu livro “A importância
da pregação expositiva para o crescimento da igreja”:
Pregação expositiva é pregar a Palavra de Deus e não sobre a Palavra de
Deus. O texto da Escritura é a fonte da mensagem e a autoridade do
mensageiro. O texto dirige o sermão. O foco, o conteúdo, as ideias, as
divisões e a aplicação do sermão devem ser centrados na passagem
bíblica e não nos critérios, pensamentos e opiniões dos pregadores ou
teólogos. Pregação expositiva é pregação centrada na Bíblia
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3. A Ontologia da Pregação Expositiva: a questão da
essência do discurso
A pregação expositiva, apesar da validade de todas as definições supracitadas no tópico
anterior, é visceralmente a qualidade ou essência do discurso cristão. Por “expositivo”
entende-se a essência do sermão mais do que estritamente um método e/ou forma de
predicar. Lachler (1995, p. 52) observa:
O sermão expositivo é maior do que esta definição limitada, pois deriva
sua essência e forma da intima relação com a Palavra eterna de Deus. A
Bíblia é o sangue vital do sermão expositivo, e a explanação, explicação
e exposição são partes conceptuais básicas e dinâmicas. O caráter do
pregador é a caixa de ressonância da verdade pregada

Ainda sobre este pormenor, Robinson (2002, p. 22) declarou: “A pregação expositiva é,
no seu âmago, mais uma filosofia do que um método”. Embasando sua proposta, este
autor, citando John Stott, continua:
John Stott, em seu livro Between Two Worlds (Grand Rapids:
Eerdmans, 1982) faz uma afirmação generalizada: ‘Toda verdadeira
pregação é pregação expositiva’. Prossegue para dizer, no entanto, que
‘expositiva’ se refere ao conteúdo e não ao método, e então descreve a
aparência que isto toma (ROBINSON, 2002, p. 22)

Eis a razão deste trabalho não enunciar alguma forma de estrutura para o sermão
expositivo, não obstante reconheça, por questões de sistematização e coerência, a validez
de paradigmas estruturais sermônicos250. Todavia, a ênfase deste artigo recaí sobre a
essência do discurso homilético.
O discurso é um todo, bem organizado e conexo, de ideias que tende a um objetivo
especifico com plausível aplicabilidade. Desta forma, a unidade, o objetivo e aplicação
são constituintes da essência do discurso e, imprescindíveis, a obtenção de seus
resultantes. Para ser relevante, o sermão deve possuir estas características em sua
essência. Chapell (2007, p. 37) assim pensava: “Sermões bem elaborados requerem
250

Para uma proposta metodológica e estrutural sobre sermão expositivo, ver BRAGA, James. Como

preparar mensagens bíblicas. 2007, 2 ed. pp. 53-86
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unidade, objetivo e aplicação”. O sermão expositivo possui estes quesitos substanciais.
Vejamos:

3.1 A Unidade no Sermão Expositivo
O sermão expositivo tem, distintivamente, a unidade como princípio sine qua non. “É
mais fácil segurar uma bola de beisebol do que um punhado de areia, ainda que ambos
tenham o mesmo peso” disse Chapell (2007, p. 39) para ilustrar a necessidade da unidade
para a compreensão do conteúdo que está sendo transmitido. O prof. Broadus (2003, p.
164) corroborou esta descrição da seguinte forma: “A unidade em um discurso é
necessária à instrução, à convicção e à persuasão”. Sem este princípio, qualquer
pronunciamento tomará formas digressivas e será irrelevante.
O sermão expositivo, por sua vez, faz da perícope textual, também chamada de “unidade
expositiva251”, o fulcro de onde emergirá o conceito unificador de toda a passagem,
denominado de “tema252”. Todas as asserções do sermão serão mantidas juntas por conta
deste fio condutor que as unifica. A razão disto pode ser expressa em uma antiga máxima:
“A principal coisa é manter a coisa principal”253. Portanto, a unidade no sermão
expositivo faz dele um único estímulo que visa cristalizar uma única ideia, diferentemente
de um terrível estilhaço de pensamentos e conceitos desconexos.

3.2 O Objetivo no Sermão Expositivo
O sermão expositivo tem como característica peculiar procurar o objetivo da passagem,
isto é, determinar o propósito genuíno do texto. Longe de ser uma série de conjecturas

251

Conforme Braga, em seu livro “Como preparar mensagens bíblicas”: “James M. Gray dá ao grupo de

versículos que formam a base do sermão expositivo o nome de ‘unidade expositiva’, a qual, mais
especificamente, consiste em um número de versículos dos quais emerge uma ideia central”. BRAGA,
James. Como preparar mensagens bíblicas. 2007, 2 ed. p.54.
252

Outros nomes são dados ao “tema”, por exemplo, “proposição, tese, tópico frasal”, para uma sugestão

ainda maior, ver James Braga, op.cit., p.111.
253

Do inglês: “The main thing is to keep the main thing” – Extraído de CHAPELL, Bryan. Pregação

Cristocêntrica: Restaurando o sermão expositivo. 2007.
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pessoais sobre um capítulo bíblico, o sermão expositivo obriga o pregador a falar o que
realmente o texto exprime, ou seja, sua verdade central, seu objetivo.
É tresloucado demais pensarmos nas Sagradas Escrituras como sendo disteleológicas.
Uma vez que a Bíblia é a revelação especial escrita de Deus, conclui-se que sua existência
foi investida de propósito, e este não pode ser ignorado na arte homilética. O próprio
texto sagrado evidência isto: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra254”.
Para ser expositivo, o sermão deve descobrir o propósito central do texto bíblico em
destaque, o que não é fácil. De fato, “é evidente que pode haver mais de um propósito em
um texto, mas a unidade do sermão exige do pregador que seja seletivo e geralmente
concentrado no principal propósito de cada passagem da Escritura” (CHAPPEL, 2007, p.
44).
Certificado de que o texto possui um propósito, o sermão expositivo escava-o até atingi-lo
e, quando alcançado, enceta diligências a fim de levar a superfície todo este tesouro
escondido. Encontrar o escopo do texto possibilita ao pregador a incisiva aplicação das
verdades nele encontradas. É salutar para uma boa aplicação do texto a sua correta
interpretação, que inclui a descoberta e elucidação de seu propósito precípuo.

3.3 A Aplicação no Sermão Expositivo
O sermão expositivo possibilita e propicia uma correta aplicação das Escrituras.
“Possibilita” porque reconhece a necessidade da aplicação da mensagem para fins de
relevância do texto à vida das pessoas, e, “propicia” pois a investigação interpretativa
empreendida na passagem, objetivando encontrar os seus aspectos peculiares255,
salvaguardará, em grande medida, de se trilhar em um caminho insidioso conducente a
uma aplicação espúria.
Deste modo, depois de analisar o texto, percebendo sua unidade e descobrindo o seu
propósito, resta ao expositor aplicá-lo. Por incrível que pareça, essa tem sido uma das
254

II Tm 3.16,17

255

Ou seja, a história, a gramática, o gênero literário e as facetas culturais pertinentes ao texto.
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áreas mais preocupantes no tocante a exposição bíblica. Os pregadores, inclusive
pregadores expositivos, são propensos, muitas vezes, a creditar à etapa de interpretação
do texto demasiada ênfase em detrimento da aplicação. É a antiga tensão entre a teoria e a
prática. Contudo, o sermão expositivo, para fazer jus a si envolve considerável aplicação
do conteúdo transmitido à vida do pregador e dos ouvintes. Recomenda-nos o rev. James
Braga (2007, p. 212, 213) que:
No sermão expositivo, que exige muita exegese, se as verdades expostas
não forem aplicadas à medida que a mensagem progride, haverá a
tendência de o discurso tornar-se, para uma parcela dos ouvintes, pesado
e difícil de acompanhar. (...) sempre que for necessária a aplicação
pratica, não deixe de fazê-la.

Portanto, a aplicação é fundamental para o sermão. Já dizia o Dr. John Richard de Witt
(2008, p. 05): “Pregação é inevitavelmente, e na natureza do caso, a aplicação da Palavra
de Deus”. Aplicar é o mesmo que construir uma ponte entre dois abismos, onde, de um
lado, está a realidade bíblica e textual – a “sitz im leiben256” – e, do outro, a vida de cada
indivíduo/ouvinte. Sem a aplicação não há genuína comunicação da mensagem em termos
práticos. O verdadeiro sermão expositivo não é simplesmente uma síntese gramatical ou
um informativo histórico-cultural do texto bíblico; é a proclamação da relevância da
Palavra de Deus a todos os que estão envolvidos na pregação, quer sejam os ouvintes ou o
próprio pregador. É verdadeiramente exclamar: “Assim diz o Senhor!”.

4. Pregando Expositivamente: argumentos a favor do
sermão expositivo
A pregação expositiva tem sido julgada, entre os grandes expositores da atualidade e
estudiosos homiléticos, como a melhor maneira de se expor o texto das Sagradas
Escrituras. Algumas razões podem ser dadas para corroborar este conceito existente entre
esses homens, as quais também defendo. Logo, enunciaremos alguns argumentos a favor
do sermão expositivo e suas devidas justificativas.
256

Expressão que significa “situação da vida” ou “situação vivencial”. (SHEDD, Russel P. Palavra Viva:

Extraindo e expondo a mensagem. São Paulo: Vida Nova, 2000)
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Primeiro, a pregação expositiva reconhece e exalta a autoridade da Bíblia.
Por ser uma filosofia da exposição fiel das Escrituras, a pregação expositiva, até pelo
próprio nome, tem a característica peculiar de reconhecer e exaltar a autoridade da Bíblia.
O sermão expositivo é revestido de um conteúdo substancialmente bíblico, configurado
por uma hermenêutica autêntica e uma relevante aplicação.
Com o surgimento do iluminismo racionalista e a emergência da teologia liberal entre os
séculos XVIII e XIX, a credibilidade e inspiração das Escrituras foram enérgica e
incisivamente questionadas. A Bíblia, desde esse período, foi alvo de intensas críticas e
estudos hostis para tentar demonstrar nela alguma inautenticidade. Homens das mais
variadas vertentes chegaram a depreciar o conteúdo das Escrituras, negando sua autoria
Divina, considerando-a, deste modo, um documento falível, espúrio e digno de
descrédito.
A pregação expositiva, por sua vez, foi (e é) a resposta mais sensata e oportuna a todos
esses antagonismos, visto que ela reconhece e exalta a autoridade da Bíblia em seu
discurso. Indubitavelmente, é o sermão que assume a inspiração bíblica como proposição
visceral. No sermão expositivo, a Bíblia é tida como verdade absoluta e inquestionável,
deste modo, possuidora de autoridade nas questões de fé e prática.

Segundo, a pregação expositiva evoca a autoridade Divina.
Embora pareça ser uma sobreposição do ponto anterior, esta asserção diferencia-se da
outra na ênfase aplicada que, neste caso, está em Deus e não na Palavra Dele.
Pregar a Palavra de Deus é o mesmo que evocar a autoridade de Deus, isto é, “na fiel
exposição da Palavra, Deus mesmo está pregando, e que se um homem está fazendo uma
fiel exposição das Escrituras, Deus está falando, pois é a Palavra de Deus, e não a palavra
do homem” (Apud ANGLADA, 1999, p.3). Nesse sentido, pregar a Palavra de Deus
expositivamente é a real transmissão da Vox Dei. Quando assim se prega, a mensagem
evoca a autoridade Divina, pois significa declarar “Assim diz o Senhor”.
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Terceiro, a pregação expositiva tem finalidade doxológica257.
William Hendriksen (2005, p. 490) certa vez afirmou: “A glória de Deus é sempre o alvo,
o propósito final de todas as coisas”. Então, uma vez que alvo final de tudo o que fazemos
é a glória de Deus, igualmente o é da pregação. John Piper (2003, p. 19) em seu livro, “A
supremacia de Deus na Pregação” chegou a declarar que “O alvo da pregação é a glória
de Deus” e esclarece, “pois o alvo de Deus é glorificar a si mesmo e não o pregador”.
O sermão expositivo, por ser uma fiel exposição daquilo que Senhor falou e inspirou,
tributa a Deus todo o enaltecimento, honra e louvor na ocasião da ministração. Apesar de
haver a instrumentalização da personalidade humana, na pregação expositiva o foco recai
em Deus e não no pregador. A ênfase da pregação expositiva é a glória de Deus através da
fiel exposição dos Seus atos criador, redentor, providencial e escatológico, registrados no
Livro Sagrado, a saber, a Bíblia.

Quarto, a pregação expositiva estorva equívocos interpretativos
Tanto para o pregador quanto para os ouvintes, a dinâmica da pregação expositiva
elimina, em total ou em grande quantidade, os perigos de uma má interpretação bíblica.
Por se deter em uma análise primariamente contextual da passagem, o sermão se propõe
objetivamente a elucidar e aplicar o texto Sagrado. Esta modalidade de discurso tem

257

Doxologia é a “fórmula de louvor normalmente associada à liturgia formal da adoração cristã. Uma

abordagem teológica de caráter ‘doxológico’ destaca a importância do louvor e da adoração no âmbito da
reflexão teológica” – MCGRATH, Alister E. Teologia sistemática, histórica e filosófica: uma introdução a
teologia cristã. São Paulo: Shedd Publicações, 2005, p. 653.
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como distintivo a hermenêutica258 e a exegese259gramático-histórica260 como abordagens à
passagem. Desta forma, todo o discurso será presidido pelos elementos constitutivos do
próprio texto bíblico, isto é, o texto e sua devida interpretação governam todo o sermão.
Isto impede, em grande medida, o pregador de inserir ao texto seus pressupostos e
idiossincrasias.

Quinto, a pregação expositiva exige estudo acurado por parte do pregador,
capacitando-o a ser um conhecedor das Sagradas Escrituras.
Novamente, uti supra, a pregação expositiva faz uso de uma hermenêutica e uma exegese
apropriada do texto. Logo, o pregador deverá ter habilidade o bastante para utilizar-se
destas ferramentas indispensáveis a busca do sentido real da passagem. É claro que isto o
levará a ter um conhecimento maior da passagem e o formatará em um exímio estudante
da Bíblia. O pregador expositivo deve, indiscutivelmente, amar o estudo sério das
Escrituras. “Todo pregador eficiente se deleita com a infinita riqueza da palavra escrita”,
acertadamente afirmou Larsen (2005, p. 30). Portanto, este tipo de discurso facultará ao
pregador um conhecimento mais substancial das Escrituras e exigirá dele diligente estudo.

Sexto, a pregação expositiva conduz a igreja à maturidade espiritual.

258

Conforme Henry Virkler, Hermenêutica é “a ciência e a arte de interpretação bíblica. Considera-se

hermenêutica como ciência porque ela tem normas, ou regras, e essas podem ser classificadas num sistema
ordenado. É considerada como arte porque a comunicação é flexível, e, portanto uma aplicação mecânica e
rígida das regras às vezes distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação” – VINKLER, Henry A.
Hermenêutica Avançada: princípios e processo de interpretação bíblica. São Paulo: Editora Vida, 2007, p.9.
259

“Análise e explanação de um texto, normalmente fazendo referência a interpretações detalhadas e

cientificas (‘criticas’). O termo muitas vezes é diferenciado de hermenêutica, sendo que esta refere-se aos
princípios da interpretação, enquanto a exegese está relacionada à prática de explicar os textos” – KAISER
JR., Walter C e SILVA, Moises. Introdução à Hermenêutica Bíblica: Como ouvir a Palavra de Deus apesar
dos ruídos de nossa época. São Paulo: Cultura Cristã, 2002, p.276.
260

Exegese gramático-histórica: “Um método de interpretação que enfatiza a necessidade de se levar em

consideração as línguas originais e o contexto histórico das Escrituras (...) o termo é um equivalente
rudimentar da interpretação literal” (KAISER JR e SILVA, 2002, p. 276)
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Por ser essencialmente bíblica, a pregação expositiva conduzirá os ouvintes, neste caso, a
igreja, à maturidade espiritual. Citado por Hernandes Dias Lopes (2004, p. 139), Alistair
Begg disse que “A pregação expositiva capacita a congregação a aprender a Bíblia de
maneira mais evidente e natural” e “assegura que a congregação se beneficie de uma dieta
balanceada da Palavra de Deus”. Assim sendo, a exposição fiel das Escrituras Sagradas
conduzirá a igreja à maturidade espiritual. Conforme o Apóstolo Paulo, em sua segunda
carta a Timóteo, “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra”261.

Finalizando, a pregação expositiva dá base para uma aplicação contemporânea e
relevante do texto.
Uma vez que o sermão expositivo se propõe a buscar o real sentido do texto, a aplicação
terá firme sustentáculo. Na pregação expositiva a aplicação sempre será relevante, pois se
beneficia fundamentalmente dos princípios espirituais e eternos do próprio texto. Será
contemporânea, pois o pregador se valerá do conceito bíblico-teológico de que a Bíblia, a
Palavra de Deus, possui aplicabilidade eterna, ou seja, é oportuna em todas as épocas e a
todos os homens.
Portanto, eis aí alguns argumentos que fazem da pregação expositiva “ser o melhor estilo
de pregar as Escrituras e o melhor meio de proclamar a Palavra de Deus de modo integral
e fiel” (LOPES, 2004, p. 22).

Considerações Finais
O percurso realizado por este estudo teve como objetivo resgatar a importância da
pregação expositiva no contexto dos desafios contemporâneos que se impõe à trajetória
histórica da igreja, em particular a brasileira, partindo de uma análise conceitual ampla
desta modalidade sermônica, incluindo uma discussão sobre a essência da prédica
expositiva, e finalizando através de alguns argumentos favoráveis a esse modo de
comunicar as Escrituras. Objetivamente, o sermão expositivo por demandar estudo sério
da Palavra de Deus e diligencia na comunicação de seu sentido consegue, a um só tempo,
261

II Tm 3.16,17 (ênfase minha)
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favorecer positivamente a dinâmica espiritual do pregador e de seu público,
oportunizando uma espiritualidade biblicamente fundamentada, assim como labora na
direção de uma maturidade congregacional importante.
O sermão expositivo é uma ferramenta da prática pastoral cujos efeitos se propagam para
além do limite do edifício em que a comunidade se reúne. Ou seja, há implicações na
vivência dos membros ouvintes e do comunicante fora do círculo de comunhão imediata.
Além disso, é importante destacar que a elaboração desse sermão demanda um esforço
intelectual por parte do pregador especialmente no que tange à sua compreensão bíblica,
mas não menos em sua visão de mundo mais ampla. Daí a recomendação de Robinson
(2002, p.79) ser urgente e salutar: “Para pregar de modo eficaz, portanto, os expositores
precisam estar envolvidos em três mundos: o mundo da Bíblia, o mundo moderno, e o
mundo específico no qual somos chamados para pregar”. Engana-se, pois, quem restringe
à pregação expositiva resultados somente no âmbito eclesiástico. Resta evidente que sua
pertinência se espraia às diversas dimensões da experiência humana, oportunizando um
testemunho cristão biblicamente relevante e contextualmente maduro.
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O livro de Piper é um importante contraponto em relação aquilo que se denominou
chamar de NPP (Nova Perspectiva de Paulo), ou NPPs, pois trata-se de uma variedade de
perspectivas que atualmente tem como seu destaque e porta-voz principal N.T. Wright,
que diferentemente de outros proponentes destas “Novas Perspectivas”, possui um foco
mais centrado em questões que desafiam diretamente postulados mais tradicionais em
relação a fé reformada, tendo por isso recebido de Piper uma maior atenção com relação
aos seus relevantes escritos já apresentados até o momento sobre o assunto.
Esta admirável obra de Piper, possui características de uma profunda e cativante crítica
que cobre diferentes aspectos teológicos dentro das áreas distintas, quais sejam: exegese,
hermenêutica, bíblica, histórica e pastoral. Sendo talvez este último aspecto, o agente
motivador principal da obra de Piper apresentada sobre o tema.
Piper apresenta uma diversidade de conteúdo teológicos distintos, interpretação textual
inclusive dos textos bíblicos originais, fontes primárias e outros recursos que enriquecem
o aprendizado. Mostrando como a tradição de fé reformada, ainda que seja tida por alguns
com N.T. Wright como “obsoleta”, esta articula perfeitamente o lugar da justiça de Deus
em relação ao homem de maneira clara e objetiva. “A tendência geral deste livro é
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mostrar que a nossa pretensão do perdão dos pecados e da aceitação por Deus não está
alicerçada em qualquer coisa feita em nós, ou realizada por nós, mas somente na justiça
de Cristo”. (pp 13)
É admirável e louvável o fato de ter Piper, após anos de estudos teológicos e ministeriais
reconhecidos pela igreja ao redor do mundo, ter com muita humildade reconhecido toda a
erudição, influência e contribuição de N.T. Wright na teologia contemporânea,
concordando com ele em vários outros aspectos e tendo apresentado à Wright, o esboço
deste material antes de sua publicação oficial (algo raro), tendo até mesmo sido alvo de
críticas e comentários do próprio Wright, fazendo nas palavras de Piper, aumentar o
tamanho desta obra.
Apesar de apresentar argumentos pastorais e apologéticos que justificaram a escrita do
livro, Piper demonstra grande habilidade acadêmica e muita erudição na desconstrução
das narrativas de um teólogo da estatura de Wright, (uma tarefa que todos sabemos não
ser fácil), facilitando muito nos esclarecimentos de suas críticas, o fato de apresentar na
íntegra todas as citações das obras de N.T. Wright, em que ele considerou pontos que são
perniciosos para a vida da igreja normal e seu desenvolvimento e para a proclamação do
evangelho como verdade da salvação de todo aquele que crer.
Após justificar os motivos que o levaram a pensar nestas controvérsias apontadas com
relação aos escritos relacionados a NPP e em especial aos desdobramentos apresentados
por N.T. Wright, Piper passa então a destrinchar de maneira magistral todos os seus
argumentos que contrariam os entendimentos apresentados principalmente por Wright,
que alimentam os aspectos de uma leitura bíblica pelo viés da NPP de maneira
exclusivista.
Piper inicia seus argumentos pelos métodos e categorias bíblico-teológicos, que como diz,
podem não ser sempre esclarecedores, como ressalta: “A maioria dos estudiosos está
ciente de que os métodos e categorias de pensamentos tomados da teologia histórica e
sistemática podem controlar e distorcer o modo de alguém ler a Bíblia. Mas não ouvimos
com a mesma frequência o aviso de que os métodos e categorias da teologia bíblica
podem fazer o mesmo. Nem a teologia sistemática nem a bíblica precisam distorcer nossa
exegese. Mas ambas podem fazê-lo”.
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Piper, afirma assim, que o prisma utilizado pela a leitura bíblica de alguém, pode fazer
com que este se torne suas lentes para lerem todo o seu conteúdo da mesma maneira, e
isto fará com que em algum momento este leitor oculte ou distorça a verdade ainda que
não intencionalmente, para se manter afirmando todo o conteúdo de sua leitura de acordo
com a sua ótica ou ponto de vista.
Toda a relevância apresentada pelos proponentes da NPP, se dão em torno das suas
observações das fontes primarias, principalmente através da leitura de E.P. Sanders, sendo
este reconhecido como o ícone revolucionário desta nova perspectiva, principalmente
sobre aquilo que decidiram chamar de uma leitura contextual a partir do judaísmo do
segundo templo, havendo aqui um grande esforço em retirar de textos extra bíblicos,
possíveis interpretações para darem o sentido que eles entendem ser mais esclarecedores e
fundamentais para suas leituras das narrativas bíblicas e para sustentarem aquilo que
entendem ter sido distorcido ou mal interpretado ao longo da história principalmente
pelos reformadores. (pp 41- 48).
A partir daí, Piper começa a apresentar os temas caros da tradição cristã, onde ele entende
que N.T. Wright de maneira sutil e com muita habilidade argumentativa, parece estar
distorcendo ao fazer sua leitura com os prismas contextuais daquilo que entende ser um
pensamento “uníssono” ou monossilábico apresentado dentro do contexto do judaísmo do
segundo templo.
Temas caros como o relacionamento entre a aliança e a figura do tribunal de justiça para a
justificação são colocados em xeque por esta nova leitura da NPP de Wright.
“Para N.T. Wright, a aliança de Deus com Israel é o conceito dominante para a
compreensão de Paulo e da justificação. Essa aliança é parte de um retrato ainda maior do
estado de queda da criação e do propósito glorioso de Deus para resgatar sua criação do
pecado e seus efeitos”. Em outras palavras, na perspectiva de Wright a aliança foi
projetada como um resgate de Deus para aqueles que “pertencem a aliança” dando o
significado desta aliança, dentre outras coisas, ter o “pecador perdoado”.
Piper passa então a apresentar os textos dos escritos de Wright onde este baseia todo seu
entendimento sobre as questões do uso do termo “justificação” para argumentar seu ponto
de vista, que dentro da visão da NPP seria o mais adequado, ou seja, “A justificação no
primeiro século não era sobre como alguém pode estabelecer um relacionamento com
Deus. Era sobre a definição escatológica de Deus, futura e presente, de quem era de fato
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membro do seu povo. Neste ponto, Piper fará uma análise profunda de todos os textos
apresentados por Wright para fundamentarem seus pensamentos, com uma habilidade
argumentativa aguçada, todos os pontos são devidamente tratados e fundamentados,
observando textos contra textos, leitura pormenorizada de cada um dos pontos de apoio
de Wright. O que já é por si só uma grande tarefa (pp 51-69).
Outro ponto apresentado fica por conta do debate relacionado à dinâmica do tribunal de
justiça para a justificação e o significado da justiça de Deus. Piper apresenta seus
argumentos que negam a ideia primaria de Wright sobre o que de fato acontece neste
ponto, “algo que dentro da NPP, é visto como talvez um dos erros mais grotescos dos
reformadores” com relação a imputação da justiça de Deus. Conforme Wright argumenta:
“não faz sentido algum dizer que o juiz imputa, concede, transmite, comunica ou
transfere, de qualquer outro modo, sua justiça, seja ao querelante seja ao acusado. Justiça
não é um objeto, uma substância ou um gás que pode ser passado ao longo da sala do
tribunal”. Daí Piper irá se demorar no detalhamento do seu contraponto as afirmações de
Wright e explicará a importância e diferença naquilo que se diz entre ser declaro justo e
ser justificado. (pp 71-88).
Ainda dentro do debate da justiça moral, Piper irá trabalhar detalhadamente a dinâmica do
tribunal de justiça para a justificação e a necessidade de uma verdadeira justiça moral.
Afirmando que os argumentos de Wright para a justiça de Deus não vão ao coração da
questão, mas permanecem no nível daquilo que a justiça divina faz, em vez daquilo que
ela é. (pp 90-97).
Outro ponto de observação feito por Piper é em relação a justificação e o evangelho:
quando o senhorio de Jesus significa boas novas? Apesar de reconhecer toda a habilidade
e instrumentalidade de Wright com relação a sua ajuda aos pregadores e na divulgação
em âmbito global dos propósitos de Deus no evangelho, Piper nos adverte que o modo
como Wright destaca o alcance global do evangelho tem o efeito de marginalizar, e talvez
de até negar alguns aspectos preciosos do evangelho, sem os quais qualquer conversa
sobre resgatar o mundo do caos é vazia.
Dentro da visão de Wright o evangelho não é sobre como uma pessoa pode “ser salva”,
mas é a proclamação narrativa do Rei Jesus, conforme Wright afirma “Eu preciso
novamente enfatizar que a doutrina da justificação pela fé não é o que Paulo quer dizer
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por “o evangelho”. Ela é sugerida pelo evangelho; quando o evangelho é proclamado, as
pessoas chegam à fé e assim são consideradas por Deus membros do seu povo. Mas “o
evangelho” não é um relato de como as pessoas são salvas”. Neste ponto Piper faz uma
longa explicação exegética dos textos abaixo:
Atos (13), Salmo (2), Isaías (55) e Salmo (16).
Piper exemplifica como o evangelho sendo apresentado como o Senhorio de Cristo pode
ser aterrorizante para os pecadores.
“Abordando as afirmações de Wright por outro ângulo, elas não se encaixam na vida real
– a de Paulo ou a nossa. A proclamação de que Jesus é o Messias, o supremo Senhor do
universo, não é boas novas, mas uma mensagem totalmente aterrorizante para um pecador
que passou toda a sua vida ignorando ou blasfemando o Deus e Pai do Senhor Jesus
Cristo, estando assim sob culpa de traição e sujeito a ser executado. Wright parece ignorar
isso ao lidar com o que acontecia na mente de Paulo em sua conversão na estrada de
Damasco”. (pp 105) O tema continua sendo debatido em toda a extensão dos capítulos 5 e
6.
Piper tratará ainda de pontos cruciais abordados pela NPP de Wright tais como: O lugar
das nossas obras na justificação (Cap 7), argumentando contra as afirmações de Wright
com relação ao lugar das obras na cena final de julgamento, onde no dizer de Wright,
“Deus o juiz, nos favorecerá com base nas obras que realizamos – a vida que vivemos – e
no presente ele adianta esse veredito e declara que isso já é verdade com base na nossa fé
em Jesus”. Piper então apresentará os riscos destes dos desdobramentos vinculados a
estas e outras afirmativas de Wright sobre o lugar das obras na salvação como uma
espécie de semipelagianismo.
Piper exemplificará como este tema de fato fará toda a diferença no entendimento em
relação àquilo que de fato é a justificação proveniente de Deus, sem espaços para a
contribuição humana neste processo. (pp 124-158).
Dentro dos argumentos de Piper, ele também tratará de maneira muito cuidadosa em
relação a questão da continuidade estrutural de Paulo com o judaísmo do segundo templo
conforme afirmado pela NPP, de onde provavelmente, seja lente pela qual seus
proponentes enxerguem os desdobramentos e fomentem sua visão das escrituras. Neste
ponto Piper analisou os contextos culturais de QUMRAM e suas estruturas nos ensaios
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escritos por Wright sobre Justificação, Obras e Escatologia. Demonstrando como os
pensamentos de E.P. Sanders, dentro destas leituras irão influenciar diretamente nas
abordagens de Wright, ainda que este queira apresentar certa autonomia de pensamentos
em grande parte de suas obras. “Wright diria que estruturalmente (não em termos do
conteúdo dos marcos territoriais), o entendimento de Paulo do contexto escatológico da
justificação é semelhante. Neste ponto, Wright veria a si mesmo estruturalmente mais
alinhado com Qumram do que com a tradição cristã popular”.
Piper fará ainda uma análise do material utilizado como “fonte” por Wright 4QMMT para
fundamentar seus argumentos em relação a hipótese da verdadeira face do farisaísmo
judaico. (pp159-213)
Na conclusão do livro, Piper ressalta a importância da continuidade do lema da reforma,
em sempre estar se reformando. Porém, adverte sobre os perigos do ecumenismo
resultante das abordagens da NPP, principalmente por suas similaridades com relação ao
lugar das obras nos propósitos de Deus. (pp 215-232).
Uma vez finalizados os debates mais acalorados em relação aos escritos de Wright, Piper
apresenta importantes apêndices que reforçarão o entendimento dos leitores sobre os
temas seguintes: (pp 228-264)
● “O que significa que Israel não atingiu a lei” Porque “não decorreu da fé, e sim
como que das obras”? (considerações sobre Romanos 9.30-10.4 – Apêndice Um)
● Considerações sobre lei e fé em Gálatas 3 (Apêndice Dois)
● Considerações sobre Gálatas 5.6 e o relacionamento entre fé e amor (Apêndice
Três)
● O uso legítimo da lei (Considerações sobre 1 Timóteo 1.5-11 – Apêndice Quatro)
● Doutrina da imputação da justiça de Cristo implica insuficiência da cruz para
gozarmos de uma posição correta diante de Deus? (Apêndice Cinco)
● Doze teses sobre o significado de cumprir a lei (com referência especial a
Romanos 8.4 – Apêndice Seis)
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