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Apresentação

O CEBI é Centro de Estudos Bíblicos ecumênico. Aqui nos reu-
nimos, pessoas católicas e de tradição evangélica, para ler a Bíblia em 
conjunto. Algumas coisas naturalmente são suficientemente fortes para 
reunir-nos: a autoridade suprema da Palavra de Deus; a Bíblia como o 
testemunho privilegiado e normativo da experiência da Palavra; a certeza 
de que Deus opta radicalmente por quem é necessitado, pobre, oprimi-
do, angustiado. Isto para nós é evidente no gesto libertador do Êxodo, na 
atuação e pregação de profetas e profetisas, na oração do povo de Deus 
(salmos e cânticos bíblicos), na vida e na morte de Jesus, e na atuação e 
nas palavras dos Apóstolos; finalmente, na vida de nosso povo assumida 
por nós como “lugar” de onde Deus julga esta sociedade e nos chama à 
obediência pela ação libertadora. Por isso, falamos de “leitura popular da 
Bíblia”, ou de “leitura a partir dos pobres”, ou de “leitura libertadora”. É 
isso que nos une, aliás algo radicalmente tradicional na Igreja. Pois, se no 
centro da vida cristã está a Cruz de Cristo, então no centro da Igreja tem 
de estar a solidariedade com todas as pessoas crucificadas neste mundo. 
É a essa solidariedade que a Vida nos chama com urgência. É aí que nos 
re-unimos, gente católica e gente evangélica, e essa mesma terminologia 
vai começando a incomodar-nos: toda a Igreja não tem de ser “católica”, 
não está enviada à universalidade do mundo? E toda a Igreja não tem de 
ser “evangélica”, firmada na Boa-Nova da Cruz e da Ressurreição, centro 
do Evangelho de Jesus? Que significa ser “católico” ou ser “evangélico”, 
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hoje, frente a um mundo pagão que nos desafia pelas mesmas razões? Qual 
o sentido que têm essas etiquetas, memória de divisões do passado, quando 
a vida presente de nosso povo tem todas as razões para nos unir? Não será 
que continuamos, estranhamente, a viver na divisão (não digo na diferen-
ça, pois essa é normal e saudável) por razões de outrem, de gente do pas-
sado, “vivos governados por mortos”? As necessidades do povo não nos 
perguntam por “confissões de fé”, mas por “soluções de fé”. Nossa missão 
comum não é proclamar o mesmo Evangelho a um mundo que necessita 
urgentemente sentir-se um só universo (catolicidade)?

Gente católica e gente protestante, toda essa gente de tantas cores, 
tanta diversidade, querendo formar aquela “conspiratio testium” de que 
gostava de falar Karl Barth. Sim, isto mesmo, o que queremos ser é “cons-
piração de testemunhas” contra o sistema perverso, excludente e assassino 
segundo o qual se organiza este mundo. Nessa encarniçada batalha, cada 
qual luta com as armas que tem. O que temos, na verdade, são nossos cor-
pos “oferecidos em sacrifício vivo”, em testemunho de que não estamos 
“em conformidade com o sistema de organização deste mundo”. Quere-
mos “transformar-nos desde nossos sentimentos e pensamentos mais pro-
fundos” (Rm 12,1-2). E nossos atos e palavras não são outra coisa senão 
pedaços de nossos corpos em sacrifício.

Este caderno quer ser mais um ato nesta longa e, quem sabe, intermi-
nável (cf. Hb 11) caminhada da conspiração. A leitura bíblica tem sido, na 
história, importante matriz (a profecia, por exemplo) e eficaz instrumento 
de “conspiração”: desde o cenáculo de Jerusalém, quando a comunidade 
já não se reunia em torno da ciência dos doutores, mas da “doutrina dos 
Apóstolos”; desde os cárceres de Éfeso ou de Roma, donde Paulo “conspi-
rava” contra a “sabedoria e o poder deste mundo” e era parte daquela “gen-
te que andava revolucionando o mundo inteiro”; desde a ilha de Patmos, 
donde o vidente nos descreve o indescritível horizonte da utopia de “novos 
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céus e nova terra”. É na visão desse mesmo horizonte que perseveramos, 
“loucura e escândalo” para o realismo de morte que motiva e alimenta os 
poderes assassinos deste sistema suicida. Sim, é isto mesmo, este caderno 
é mais um exercício de “conspiração”.

Na primeira parte, três artigos nos ajudam a refletir sobre “a Refor-
ma Protestante e a leitura da Bíblia”. Na segunda, temos três exercícios de 
“releitura da Bíblia a partir da tradição evangélica”.

MARTIN DREHER, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no Brasil, chama nossa atenção para Lutero e sua atividade de intérprete 
da Bíblia. Três coisas sobressaem como muito importantes: “a indefinição 
luterana em relação ao cânone”, a distinção entre Evangelho e Lei, e o 
Evangelho de Cristo como critério central de discernimento no interior da 
própria Bíblia. Palavra de Deus é o que “promove (conduz) a Cristo”. E o 
Espírito Santo (fé) “é a única instância capaz de promover a Cristo, isto é, 
levar a fé a aceitar a Cristo e sua obra salvífica”.

MANUEL BERNARDINO FILHO, da Igreja Congregacional, nos 
apresenta o jeito de ser de sua Igreja e sua maneira de encarar a Bíblia. 
Recorda-nos os princípios básicos da Reforma em relação à leitura bíblica. 
Algumas vezes procura relacionar por oposição princípios protestantes e 
princípios católicos, o que valeria a pena discutir e aprofundar. Seria mui-
to interessante, em outro caderno, aprofundarmos os “princípios de inter-
pretação reformada” e sua relação com o que hoje chamamos de “leitura 
popular da Bíblia”.

PAULO SERGIO DE PROENÇA, da Igreja Presbiteriana Indepen-
dente, nos convida a ver a Reforma a partir das condições históricas de 
seu tempo. Segundo ele, só assim será possível aproximar-se de maneira 
realista – porque crítica – do discurso religioso produzido pela Reforma. 
É pressuposto de fidelidade. Pois todo discurso religioso sofre a tenta-
ção de pretender-se absoluto, esquecendo-se de suas origens no tempo 
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e no espaço. Ora, na verdade, qualquer linguagem tem sua origem neces-
sariamente em situações muito concretas e relativas. Ressalta com muita 
honestidade que a leitura protestante tende a ser excludente: “liberais” ex-
cluem “fundamentalistas” e vice-versa. O desafio é reconhecer os limites 
e a complementariedade – até na conflitividade – de qualquer “releitura”.

ELSA TAMEZ, biblista e pastora metodista da Costa Rica, propõe-
nos reler Ezequiel. Toma a tradição do Jubileu e nos convida a relê-la a 
partir de nossa situação concreta, como ele o fez em seu tempo. Ezequiel 
fala a partir do exílio do povo e de profetas deportados. De um lado, a 
experiência de opressão e de marginalização. De outro, a atração dos “ído-
los do Império” – os grandes avanços tecnológicos de Babilônia. É difícil 
convencer o povo de que a realidade se pode mudar, pois tudo parece sem 
rumo, ou caminhando em rumo único e obrigatório, como inexorável des-
tino. É verdade que a fonte da graça continua a jorrar e a correr como rio: 
é a utopia que nunca morre e renasce em nossos corações constantemente. 
“Mas o sonho não é suficiente se não há projetos, ações e leis concretos que 
se orientem por ele”. Aí está o desafio, “pergunta difícil quando se fala de 
utopias em tempos de esperanças vulneráveis”.

JOSÉ ADRIANO FILHO, da Igreja Presbiteriana Independente, nos 
sugere que Hb 11 apresenta Moisés como chave bíblica para exortar os 
destinatários que vivem em conflito entre Evangelho e Sociedade-poder 
imperial. Como discernir no concreto para permanecer sob “a reprovação 
de Cristo” ou acomodar-se ao Império? O modelo bíblico é claro: Moisés 
preferiu a vergonha, “a perda de honra e lugar na sociedade” por “solidarie-
dade com o povo de Deus e com os seus irmãos e irmãs marginalizados”. 
Isso só é possível a quem “vê o invisível e o assume como fundamento de 
suas escolhas decisivas”.

ELSA TAMEZ volta com mais um bonito texto de meditação. Do 
seio de nosso atual sistema social, de domínio aparentemente absoluto 
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do Mercado, onde o valor do ser humano se mede por sua capacidade de 
comprar (nem mais por sua capacidade de produzir), Elsa medita sobre a 
perspectiva que nos abre o Apóstolo Paulo em Gálatas: Cristo se dá por 
nós “para livrar-nos do presente século mau”. Não se trata de livrar-nos 
do mundo material, nem simplesmente de nossa vida temporal e limitada,  
trata-se, isto sim, da libertação do sistema perverso segundo o qual o mun-
do está presentemente organizado – quando 225 pessoas ricas possuem o 
mesmo que 2,5 bilhões de pessoas pobres. Paulo nos chama à liberdade 
radical, aquela que nos constitui no direito de cidadania. E como isso é 
possível? O caminho está indicado: “Cristo se entregou a si mesmo”. Com 
isso, nosso mundo está invadido por uma lógica diferente da do mundo 
perverso, é a lógica da graça, da solidariedade.

Sebastião Armando Gameleira Soares



A Reforma Protestante 
e a Leitura da Bíblia
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A tradição bíblica das 
igrejas da Reforma:

uma leitura a partir de Martim Lutero

Martin N. Dreher

Introdução

Quando nos confrontamos com os cem volumes da edição de Weimar  
das obras de Lutero (WA), constatamos com facilidade que a obra de sua 
vida nada mais é do que uma ampla e abrangente interpretação da Bíblia. 
Constatamos esse aspecto ao nos defrontarmos com suas preleções a res-
peito dos livros bíblicos, suas pregações, sermonários, seus escritos sobre 
os mais variados temas relativos a questões de teologia, igreja, política, 
economia e sociedade. Seus catecismos, corais, cartas e, inclusive, suas  
falas-de-mesa, finalmente, sua tradução da Bíblia para a língua alemã  
devem ser entendidos como resultado maior de seu esforço exegético. De 
fato, durante toda a sua vida, Lutero nada mais quis ser que exegeta e  
intérprete da Bíblia.

A 19 de outubro de 1512, Lutero tornou-se Doutor em Teologia pela 
Universidade de Wittenberg; sua profissão passou a ser a Lectura in Biblia. 
Toda a sua atividade letiva na Universidade de Wittenberg como sucessor 
de Johann von Staupitz consistiu, até o final de sua vida, em interpretar a 
Bíblia. Podemos, inclusive, dizer que para ele o labor teológico consiste 
essencialmente da interpretação bíblica.
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Temos, portanto, nestas notas introdutórias, uma das primeiras ca-
racterísticas que vão distinguir e diferenciar Lutero do escolasticismo pos-
terior. Ali, Teologia é basicamente interpretação e exposição dos Livros 
das Quatro Sentenças de Pedro Lombardo, o grande manual teológico 
medieval. Sabemos que Lutero expôs os Livros das Quatro Sentenças de 
1509 a 1511. Como a Bíblia fosse considerada perigosa, preferia-se expor 
o Lombardo, considerado uma pequena suma das principais verdades  
cristãs. A Bíblia era considerada especialmente perigosa para os iniciantes 
no estudo teológico (G. Biel).

É baseado em experiências contemporâneas que Lutero vai poder 
afirmar que, sob o papado, o estudo bíblico havia sido desprezado e ne-
gligenciado. No entanto, é bom lembrarmos que não é esta a realidade 
válida para todo o escolasticismo. Tomás de Aquino, o mais genial teó-
logo sistemático entre os escolásticos, escreveu inúmeros comentários a 
livros bíblicos. Mesmo assim, o descaso no qual caiu o estudo da Bíblia na  
formação teológica é flagrante nos dias de Lutero. Os humanistas, como 
Reuchlin e Erasmo de Roterdã, confirmam este clamor. O chamado “às 
fontes” conclama não somente ao estudo das línguas bíblicas, mas também 
a um estudo do texto bíblico e dos escritos dos pais da Igreja.

Lutero, no entanto, não é humanista. Basta que nos lembremos de 
sua polêmica com Erasmo em torno da questão da soberania divina e do li-
vre-arbítrio humano. No tocante às Escrituras, Lutero é movido pela ques-
tão relativa ao ponto central das Escrituras, ao seu ceme. Mais tarde, Lutero  
dirá que a questão teológica central do estudo da Bíblia é a dialética de Lei 
e Evangelho. Para os humanistas, no entanto, o que interessa ao estudar a 
Bíblia é a “filosofia de Cristo” (Erasmo), entendida como “renovação da 
natureza criada na perfeição”. Esta filosofia de Cristo também pode ser en-
contrada, na sua opinião, entre os filósofos antigos. É por isso que Erasmo 
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deixa de lado o Antigo Testamento1. Sua leitura do Novo Testamento vai 
ser, então, moralista.

Antes de verificarmos em detalhes a posição de Lutero em relação 
à Bíblia, mais algumas observações. Lutero e o luteranismo jamais publi-
caram uma relação de livros canônicos. Outras denominações o fizeram 
ao longo do século 16. Qual o motivo dessa “indiferença luterana”? Para 
Lutero é o Evangelho, e não a Bíblia, a fonte da certeza para o crente. En-
tre 1545 e 1577, o Concílio de Trento estabeleceu uma lista normativa dos 
escritos canônicos para o catolicismo romano. A segunda Confissão Hel-
vética fez o mesmo para a Reforma Suíça. A Assembleia de Westminster 
estabeleceu o cânone para o protestantismo inglês. Lutero e os luteranos 
não seguiram essa tendência. Creio que essa é uma das razões de terem 
maior liberdade em relação ao uso de materiais extrabíblicos no estudo 
exegético2.

Lutero pregou sobre textos apócrifos do Antigo Testamento e os 
incluiu na primeira edição completa de sua Bíblia alemã, de 1534. Teve 
sérias dificuldades a respeito do status canônico de Hebreus, Tiago, Judas 
e Apocalipse, expressas nos prefácios ao Novo Testamento, e não os enu-
merou no índice da primeira edição do Novo Testamento alemão (1522), 
nem na Bíblia alemã até 1545. Ainda assim, imprimiu esses escritos e não 
impediu ninguém de usá-los.

A indefinição luterana em relação ao cânone tem um significado pro-
fundo. Lutero encontra sua certeza na promessa de Deus, pois é nela que vê 

1 Deste modo, não é por acaso que Erasmo se preocupa em editar um Novo Testamento e 
não um Antigo Testamento para a pesquisa bíblica. Isso porque no lugar do Antigo Tes-
tamento ele tinha os filósofos antigos, que já tinham propagado a filosofia de Cristo.

2 A falta de um cânon definido cria um problema para os luteranos no Brasil. Eles têm de 
trabalhar com a versão calvinista de João Ferreira de Almeida, a qual não possui os livros 
apócrifos, mas que é a versão dos protestantes, ou seja, da Sociedade Bíblica do Brasil. 
Por outro lado, para poder trabalhar com os apócrifos, devem usar a Bíblia Vozes ou a 
Bíblia de Jerusalém.
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Deus como realmente é: gracioso e perdoador. A certeza repousa no caráter 
gracioso da promessa de Deus, não no livro Bíblia. A certeza não repou-
sa na segurança (securitas). A certeza tampouco repousa na incerteza da 
pesquisa bíblica. A fé, então, não se baseia num livro “crível”. Também os 
livros bíblicos devem ser examinados à luz de sua proclamação do Evan-
gelho. Devemos verificar se eles “promovem a Cristo”.

Mas não é assim que um dos dogmas da Reforma Luterana é o prin-
cípio sola scriptura? Certamente. A Reforma brota do ouvir a Escritura. Os 
reformadores ouviram a Escritura, mesmo quando esta se voltava contra 
a Igreja. E isso é importante observar: a Escritura é norma em relação às 
tradições da Igreja! Lutero respeita as tradições da Igreja, mas quer redes-
cobrir a partir da Escritura a tradição pura. Por isso, para ele, a liberdade 
vai ser importante também em relação ao texto bíblico.

Tal posição de Lutero levou Adolf von Harnack3 a caracterizar os 
prefácios elaborados por ele para os escritos neotestamentários como o fim 
da história do dogma, o que teria possibilitado novos avanços na Teologia. 
Já o reformado Karl Barth4 assume a posição de sua tradição, criticando em 
Lutero o fato de este haver feito praticamente um florilégio bíblico, fruto 
de sua dogmática individualista. Aliás, a tese do subjetivismo luterano vai 
aparecer das mais variadas maneiras na teologia católico-romana.

1. A atividade de Lutero com a Bíblia

No centro da interpretação bíblica de Lutero encontramos suas pre-
leções. Em agosto de 1513, Lutero dá início a sua interpretação bíblica 

3 HARNACK, Adolf von. Lehrbuch der Dogmengeschichte, V. 3: Die Entwickelung des 
Kirchlichen Dogmas II/III. 4. ed. (1910). Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1964, p. 
897ss.

4 BARTH, Karl. Das Schriftprinzip der reformierten Kirche, Zeichen der Zeit, 3, p. 223, 
1925.
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com o estudo dos Salmos: são as Dictata super Psalterium, concluídas na 
Páscoa de 1515. Lutero se encontra preso à tradição. Da Páscoa de 1515 
até setembro de 1516, expõe a Epístola aos Romanos. Aqui já encontramos 
uma série de formulações teológicas, nas quais se nota o labor do reforma-
dor. A mais conhecida dessas formulações é o paradoxo simul peccator et 
iustus5 (simultaneamente pecador e justificado), com o qual Lutero quer 
caracterizar a existência do crente. É inquestionável que daqui em diante a 
temática da justificação vai constituir o centro da interpretação bíblica de 
Lutero. De outubro de 1516 a março de 1517, Lutero continuaria o estudo 
de Paulo ao expor a Epístola aos Gálatas. O texto viria a ser publicado em 
1519. De abril de 1517 a março de 1518 seguiria a exposição da Epístola 
aos Hebreus.

Observando as exposições de Lutero de 1513 a 1518, temos o pano 
de fundo teológico que leva às 95 teses a respeito das indulgências, que 
vão provocar as controvérsias em torno de Lutero. É em meio a essas dis-
cussões que ele volta a interpretar os Salmos (de 1518 a março de 1521).6 
A interpretação foi interrompida, pois Lutero teve que se apresentar ante 
Carlos V, na Dieta de Worms.

No exílio do Wartburgo e nos primeiros tempos após este exílio, as 
preleções estiveram interrompidas. O crescimento anárquico da Reforma 
impediu-o de exercer atividade regular na Universidade de Wittenberg. 
Perante um grupo reduzido de ouvintes, Lutero interpretou, de fevereiro 
de 1523 a 1524, o Deuteronômio, publicado em 1525. O Deuteronômio é 
para ele um “desdobramento do decálogo”.7 Ao reiniciar suas atividades 
na Universidade, Lutero interpretaria os Profetas Menores (maio de 1524 

5 WA 56,272,17.
6 Costumava-se, naquele tempo, pegar um livro da Bíblia e trabalhar nele por vários anos. 

Mudavam as turmas de estudantes, mas continuava o processo de interpretação daquele 
livro.

7 WA 14, 545,21.
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a agosto de 1526). Daí resultariam publicações: Jonas e Habacuque (1526) 
e Zacarias (1527). O Dodekapropheton (Os Doze Profetas Menores) é in-
terpretado de tal maneira que Lutero busca apresentar o peculiar e o di-
vergente nos distintos profetas, observando o contexto de sua atividade, 
mas buscando interpretá-los também em relação a Cristo e ao Evangelho. 
De junho a novembro de 1526, Lutero interpretou o livro de Eclesiastes, 
“a política da economia de Salomão”,8 livro que oferece leis para a vida 
do Estado e da família, consolo para o político e para o chefe de família. 
A peste reinante em Wittenberg só possibilitou nova preleção de agosto a 
novembro de 1527 a respeito da Primeira Epístola de João; aqui Lutero 
desenvolve sua cristologia, polemizando contra Zwínglio e os entusiastas. 
Estudando Tito (novembro a dezembro de 1527), apreciou especialmente a 
temática de “mandamento e consciência”. Estudando Filemon (dezembro 
de 1527), apresenta a temática de como a fé deve se expressar no cotidiano. 
De janeiro a março de 1528, seguir-se-ia a exposição da Primeira Epístola 
a Timóteo, da qual tomaria impulsos para a reorganização eclesiástica.9 
O fim da peste proporcionaria o retorno de todos os estudantes e o iní-
cio, em maio de 1528, da preleção sobre Isaías, concluída em fevereiro 
de 1530. Em Isaías, Lutero encontra o reino de Cristo descrito da maneira 
mais completa. Sua exposição, no entanto, não vai deixar de lado os as-
pectos históricos envolvidos no livro. De março de 1530 a junho de 1531, 
é interpretado Cantares (Cântico dos Cânticos). De julho a dezembro de 
1531, Gálatas vai ser novamente interpretado. Nesta exposição, nota-se 
que Lutero está envolvido com nova frente de luta, caracterizada por ele 
com o termo “entusiastas”. Há o perigo de uma redução espiritualista da 
teologia reformatória. Especial ênfase vai receber a cristologia; a doutrina  

8 WA 20, 8, 19-25.
9 Este é o período em que o luteranismo tem que ser reorganizado. Deve-se ressaltar, então, 

que o trabalho exegético está se fazendo em função do que está acontecendo.
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da justificação vai ser envolvida “para dentro do âmbito da ação no mun-
do”. A criação vai ser mais acentuada. Os elementos que dão certeza à 
fé serão valorizados: ministério ordenado, autoridade da Escritura, sacra-
mentos, doutrina pura, Igreja. Há todo um esforço de inserir as afirmações 
cristológicas na terminologia do dogma da Igreja Antiga. No prefácio de 
suas preleções impressas em 1531, Lutero vai dizer:

Papistas e anabatistas têm hoje um forte consenso nesta única opinião con-
tra a Igreja de Deus (mesmo que o neguem com palavras), qual seja, que a 
obra de Deus depende da dignidade da pessoa. Pois é assim que ensinam 
os anabatistas: “O batismo nada é, caso a pessoa não esteja na fé”. Os 
papistas, inimigos dos anabatistas, são na realidade seus irmãos, pois não 
deixam de acentuar a obra e a dignidade da pessoa contra a graça.10

Para ele, vale que “somos presenteados por meio de auxílio alheio, 
através do filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, redimidos de pecado, 
morte e diabo e presenteados com a vida eterna”.11

De março de 1532 a maio de 1535, Lutero exporia seus estudos  
sobre alguns Salmos. A última grande preleção de Lutero seria dedicada a 
Gênesis (1535-1545). Em sua última aula sobre Gênesis, em novembro de 
1545, diria aos estudantes: “Não posso mais, estou fraco, orate Deum pro 
me, para que me conceda uma boa horinha bem-aventurada.”12

Nesta preleção, temos o maior reservatório de sua teologia e de sua 
sabedoria de vida. Temos labor filológico, discussão com a exegese judai-
ca, grande interesse pela história.

Em virtude do exposto, podemos notar que o Antigo Testamento 
ocupa o espaço mais amplo na atividade letiva de Lutero. É somente entre 
1515 e 1518 que o Novo Testamento tem preponderância. Aspectos cen-

10 WA 40 I,36, 1-4.
11 WA 40 I,36,20.
12 WA 44,825, 11s.
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trais da teologia de Lutero vêm do Antigo Testamento. Lembro apenas o 
rigor de seu conceito de Deus e a seriedade em relação aos mandamentos 
divinos. Além disso, devemos destacar a soberania do pensar divino em 
relação a todo o pensar humano, seu sim incondicional à criação de Deus, 
a negativa a todo ascetismo que pretenda abandonar o mundo e a criação 
divina ao diabo, o realismo da piedade, o significado teológico da história. 
Em Lutero se evidencia que a teologia cristã só está imune a falsas in-
terpretações humanístico-idealistas da fé cristã enquanto estiver ligada ao 
Antigo Testamento.13

A exposição bíblica de Lutero não ficou restrita a suas preleções. 
Gerhard Ebeling14 estudou a interpretação que Lutero fez dos Evangelhos 
e apresenta-nos 11 diferentes gêneros literários para as fontes: preleções, 
sermões, debates, anotações marginais em Bíblias e livros, falas-de-mesa, 
cartas, Bíblia alemã. Para verificar o que realmente existe de afirmações de 
Lutero a respeito das mais variadas passagens bíblicas é necessário remeter 
à publicação de Kurt Aland, Hilfsbuch zum Lutherstudium, 3. ed., Witten: 
Luther- Verlag, 1970.

2. O método de interpretação bíblica em Lutero

O método de Lutero está intimamente ligado à sua compreensão 
da Bíblia. Método não é para ele o uso de determinados meios, mas um 
caminho (hodós) que deve ser percorrido pelo intérprete. A partir daí,  
método e conteúdo da compreensão da Escritura são apenas dois aspectos 
da mesma questão.

13 Toda interpretação que deixa de lado o Antigo Testamento vai terminar em Marcião e, 
assim, no nazismo e em outros “ismos” que temos por aí.

14 EBELING, Gerhard. Evangelische Evangelienauslegung: Eine Untersuchung zu Lu-
thers Hermeneutik. Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1969 (1. ed. München, 1942).
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Ao interpretar pela primeira vez os Salmos, Lutero seguiu as regras 
da exegese tradicional. Via nos Salmos testemunhos a respeito de Cristo. 
O Saltério tinha um quádruplo sentido: literal (a letra ensina o que aconte-
ceu), alegórico (o que se deve crer), moral (o que se deve fazer), anagógico  
(o que se deve alcançar). Lutero centrou os quatro sentidos em Cristo. Viu 
o que os Salmos dizem literalmente a respeito de Cristo; em sentido ale-
górico alegou que diziam o mesmo a respeito da comunidade, que lhe é 
em tudo conforme; em sentido moral, afirmou que falam do ser humano 
interior e espiritual; em sentido anagógico, afirmou que falam da perfeição 
no Reino de Cristo. Nesse método interpretativo pode, porém, detectar um 
interesse primordial, expresso nas palavras: “Como é que Cristo atua no 
indivíduo?”. A resposta de Lutero é: através da fé. Cristo e a fé são o tema 
principal da interpretação bíblica.

Nesta primeira interpretação dos Salmos também chama a atenção a 
distinção de Espírito e Letra.15 Espírito significa para Lutero a Sagrada Es-
critura à luz do evento salvífico do Cristo crucificado e ressurreto, o qual só 
pode ser reconhecido pela fé. Significa, ainda, não se basear em salvação 
palpável, mas aferrar-se à fé e à salvação ali onde aparecem como maldi-
ção e morte, na cruz de Cristo. Como os Salmos falam de Cristo, segundo 
a Letra, Lutero vai se esmerar no estudo filológico dos Salmos, valendo-se 
inclusive do texto massorético. Aqui Lutero vai além do escolasticismo.

Ao interpretar os Salmos pela segunda vez, Lutero já abandonara o 
quádruplo sentido da Escritura. Mesmo que a interpretação alegórica ainda 
permaneça por um certo tempo, ele vai se distanciando dela como reação à 
interpretação arbitrária dos entusiastas. Desde a primeira interpretação dos 
Salmos, no entanto, Lutero sempre vai acentuar que a Sagrada Escritura 
só tem um “único”, “literal”, “correto”, “próprio”, “puro”, “permanente” 

15 Essa terminologia vem de Agostinho. Lutero fazia parte da Ordem dos Agostinianos. O 
binômio “Espírito e Letra” provém desta fonte.
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sentido, que é espiritual16 e que se encontra expresso no texto bíblico. Este 
único sentido da Escritura sempre visa fé, amor, esperança.

Como a Escritura só tem um sentido, a pesquisa filológica no texto 
bíblico adquire suma importância. A linguagem bíblica tem qualidade teo-
lógica. A Escritura tem sua terminologia própria e deve ser interpretada a 
partir dessa terminologia. Contra o escolasticismo, Lutero vai acentuar que 
a Bíblia tem linguagem e terminologia distintas de Aristóteles e da filosofia 
deste. Em 1524, vai afirmar a respeito do estudo das línguas originais do 
texto bíblico:

(...) mesmo que o Espírito faça tudo, eu não o teria conseguido, caso as 
línguas não me tivessem auxiliado e me tivessem dado certeza em relação 
à Escritura. Eu também teria podido ser piedoso e pregar corretamente, 
em silêncio. No entanto, teria deixado o papa e os sofistas e todo o regime 
anticrístico permanecer o que são.17

Ao lado da filosofia, também a história, a geografia e as ciências 
passam a ter importância para Lutero.

Por vezes, lendo determinados autores, pode-se ter a impressão de 
que Lutero tenha uma visão estreita do Antigo Testamento, reduzindo-o à 
cristologia. O que acontece em Lutero é buscar ler o Antigo Testamento 
em uma perspectiva evangelho cêntrica. A Escritura deve ser interpretada a 
partir da fé em Cristo. Lutero pode, com isso, estudar o Antigo Testamento 
historicamente sem, no entanto, perder Cristo e a fé de vista. A partir de 
Cristo, pode compreender a luta dos profetas contra o pecado e a descrença.  
A revelação de Deus em Cristo é o ponto de partida para toda a compreen-
são da Escritura.

16 Deve-se destacar, diante dos conceitos de “espiritual” que se têm, que para Lutero 
“espírito” é a interpretação da Escritura a partir do Cristo crucificado.

17 WA 15,42,22 – 43,3.
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3. A compreensão do Antigo e do Novo Testamento

Em seu prefácio ao Antigo Testamento (1523), Lutero pergunta se o 
Antigo Testamento tem algo a dizer ao cristão ou se seria apenas um livro 
destinado ao povo judeu. Aponta, então, para o testemunho do Novo Testa-
mento, segundo o qual Cristo teria sido anunciado no Antigo Testamento.18

Ali encontrarás as fraldas e a manjedoura na qual Cristo está deitado, para a 
qual o anjo também orienta os pastores. São fraldas simples e insignifican-
tes, no entanto, caro é o tesouro, Cristo, que nelas está deitado.19

No entanto, o significado do Antigo Testamento não se esgota nas 
profecias a respeito de Cristo. Em seu todo, o Antigo Testamento é “livro 
da lei”, assim como o Novo Testamento é “um Evangelho ou livro da gra-
ça”, no qual podemos encontrar também mandamentos, cuja finalidade é 
“governar sobre a carne”.20

Lutero fala de três tipos de leis no Antigo Testamento. Há leis que 
dizem respeito apenas aos bens terrenos, outras falam a respeito do culto 
externo e, finalmente, há leis que falam da fé e do amor21.

Qual a finalidade da lei? Argumentando com Paulo, Lutero vai dizer 
que sua finalidade é que “através da lei seja revelado o pecado”.22

A lei tem um ministério de pecado e de morte, pois, com sua razão, 
o ser humano é cego e incapaz de reconhecer que se encontra em pecado. 
Com a lei, Deus quer levar o ser humano a reconhecer a situação de men-
tira em que se encontra e a buscar auxílio junto à graça de Deus e o auxílio 
de Cristo. Com a vinda de Cristo termina a lei. Não que não se precise mais 

18 Para Lutero, Escritura é, basicamente, o Antigo Testamento. O Novo Testamento é 
pregação a respeito do Antigo Testamento.

19 WA DB 8, 12,5-8.
20 WA DB 8, 12,9-14.
21 WA DB 8, 16,31-18,3.
22 WA DB 8, 20, 14s.
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cumpri-la. Mas a lei não tem mais poder de fortalecer o pecado, condenar 
o que crê em Cristo e matá-lo: “Pois através de Cristo o pecado está per-
doado, Deus está reconciliado e o coração começou a se afeiçoar à lei.”23

Nessa sua interpretação da lei de Moisés, Lutero diverge tanto do 
escolasticismo quanto da reforma radical-legalista. Para o escolasticismo 
valia a fórmula “velha e nova lei”. Lutero, no entanto, considera lei o An-
tigo Testamento, enquanto o Novo Testamento é fundamentalmente evan-
gelho. A tradição escolástica via no Antigo Testamento a lei imperfeita, 
enquanto o Novo Testamento era a lei perfeita. Para Lutero, no entanto, 
Jesus não traz uma lei perfeita, antes salienta a verdadeira finalidade da lei, 
por exemplo, no Sermão do Monte.

Para a reforma radical-legalista, que se vale do princípio sola scriptu-
ra, as prescrições mosaicas devem ser aplicadas diretamente para a reorga-
nização da vida burguesa, em relação à usura, ao “dízimo correto” (campo-
neses). O iconoclasta Karlstadt vai se reportar ao decálogo para fundamentar 
a destruição das imagens. Em uma pregação em agosto de 1525, Lutero vai 
expor sua visão das coisas, interpretando Êxodo 19 e 20. O escrito saiu com 
o título Wie sich die Christen in Mose schicken sollen (Como os cristãos de-
vem se comportar em relação a Moisés). A principal tese de Lutero é: “A lei 
de Moisés não compromete os gentios, mas somente os judeus.”24

A “Lei de Moisés” não são apenas as prescrições cultuais do Antigo 
Testamento, mas toda a legislação do Antigo Testamento, inclusive o de-
cálogo. Lutero fundamenta essa sua tese a partir das palavras introdutórias 
do decálogo: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da 
casa da servidão... (Êx 20,1)”.

23 WA DB 8, 24, 25.
24 WA 26,371, 13.
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Deste texto deduzimos com clareza que também os dez mandamentos não 
nos dizem respeito, pois eles jamais nos  tiraram do Egito, mas tão somente 
aos judeus.25

Lutero, naturalmente, não está pregando um libertinismo; o cristão 
concorda com Moisés onde este está de acordo com a lei natural. Os de-
mais mandamentos de Moisés que não são dedutíveis da lei natural não são 
cumpridos pelos gentios e também não lhes dizem respeito.

O significado de Moisés para os cristãos é triplo: a) seria desejável 
que os políticos governassem de acordo com o exemplo de Moisés. Mas 
também nesse aspecto ele é exemplo, não uma lei normativa; b) Moisés 
oferece o que a lei natural não consegue oferecer: “promissões e promessas 
de Deus a respeito de Cristo”; c) os cristãos leem Moisés por causa dos 
belos exemplos da fé, do amor e da cruz, assim como também encontram 
em Moisés os exemplos daqueles que querem viver sem Deus.26 Ao dis-
cutir com Karlstadt, no escrito Contra os profetas celestiais, acerca das 
imagens e do sacramento, Lutero vai afirmar que Moisés é espelho para os 
judeus e que não é obrigatório para os cristãos.27

Os demais escritos do Antigo Testamento nada mais são do que ex-
plicações da lei de Moisés. Assim como Moisés, nada mais pretendem do 
que levar o povo para Cristo.

Dentre todos os escritos do Antigo Testamento, os Salmos são os que 
mais determinam a vida de fé e de oração do reformador. Especialmente  
o Salmo 118, o belo Confitemini, atraía-o de modo especial. Durante a 
realização da Dieta de Augsburgo (1530), Lutero interpretou-o e na dedi-
catória a Friedrich Pistorius afirmou:

25 WA 16, 373,15-18.
26 WA 16,376,13; 381, 9; 391, 7s.10
27 WA 18,81, 14s.
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É meu Salmo, amo-o. Mesmo que todo o Saltério e a Sagrada Escritura em 
seu todo também me sejam caros, pois são meu único consolo e vida, ainda 
assim fui especialmente atraído por esse Salmo, de modo que devo desig-
ná-lo de meu. Pois ele lealmente se preocupou comigo e me tirou de muitas 
grandes necessidades, nas quais nem imperador, reis, sábios, sabichões, 
santos teriam podido auxiliar.28

Grande parte da atividade letiva de Lutero foi dedicada aos profe-
tas vétero-testamentários. Em 1522, ao escrever a introdução aos profetas 
vai afirmar que neles se encontra o anúncio do reino de Cristo. No todo, 
porém, os profetas apresentam mais ameaças do que consolo e promissão. 
Seu maior empenho é contra “a idolatria”.29 Esta idolatria combatida pelos 
profetas não poderia, no entanto, ser considerada mero culto a divindades 
pagãs. Lutero sabe que os israelitas não eram tão parvos a ponto de ado-
rarem pedra ou pau. Idolatria é, nos textos proféticos, “iniciar um serviço 
divino sem ordem divina, a partir da piedade própria.”30

Tal idolatria Lutero encontra em seus dias:

Disso tudo decorre que, entre nós cristãos, são idólatras todos aqueles ver-
dadeiramente atingidos pelas descomposturas dos profetas, que inventa-
ram novos serviços divinos ou que os mantêm sem mandamento divino e 
ordem, a partir da própria piedade e (como se diz) com boas intenções.31

Como vimos, o Antigo Testamento é, para Lutero, essencialmente 
lei, enquanto que o Novo Testamento é basicamente evangelho.

Da mesma forma este evangelho de Deus e este Novo Testamento é boa 
nova e notícia, que os apóstolos fizeram ressoar em todo o mundo: a boa 
notícia de um bom Davi, que lutou com o pecado, a morte e o diabo e os 
subjugou; assim salvou, justificou, vivificou e beatificou, sem que o me-
recessem, a todos aqueles que estavam presos em pecados, atormentados 

28 WA 31 I, 66, 17-22.
29 WA DB 11 1,6,27.
30 WA DB 11 I, 10, 3s.
31 WA DB 11 I, 10,9-12.
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pela morte, subjugados pelo diabo; dessa forma os levou de volta para casa, 
para a paz e para Deus, motivo pelo qual eles cantam, dão graças a Deus, 
louvam e estão alegres eternamente, desde que o creiam firmemente e per-
maneçam na fé.32

A partir dessa visão do Novo Testamento, tomada de seu centro, 
Lutero tem a liberdade de perguntar se o Evangelho é testemunhado da 
mesma maneira inequívoca em todos os escritos do Novo Testamento. É, 
por isso, que após a introdução ao Novo Testamento, apresenta parágrafo 
com o título: “Quais os bons e mais nobres livros do Novo Testamento”. 
A resposta de Lutero é tradicional e orienta-se pelo conceito “apostólico”. 
Apostólico, no entanto, não é para ele um conceito hierárquico, como a 
visão católico-romana, mas um conceito de conteúdo cristológico. A pe-
dra-de-toque para a apreciação de todos os livros do Novo Testamento é

ver se promovem a Cristo ou não ... O que não ensina a Cristo não é apos-
tólico, mesmo que tenha sido ensinado por São Pedro ou São Paulo. Por 
outro lado, o que prega a Cristo é apostólico, mesmo que feito por Judas, 
Anás, Pilatos ou Herodes.33

Essa é a medida com a qual Lutero vai julgar o Evangelho de João, a 
Primeira Epístola de João, as epístolas paulinas, especialmente Romanos, 
Gálatas e Efésios, e a Primeira Epístola de Pedro, os livros que mostram 
Cristo e ensinam o “que é necessário que saibas e bem-aventurado”.34

Tiago vai ser para ele “uma epístola bem insossa”, pois “de qualquer 
forma, não tem natureza evangélica”.35

O Evangelho de João vai ter preferência sobre os demais evange-
lhos, pois este é o único evangelho bonito e certo, o principal, sendo que se 

32 WA DB 6,4,3-1 1.
33 WA DB 7, 384, 26- 32.
34 WA DB 6, 10, 31s.
35 WA DB 6, 10,34.



28 PNV 153/154

lhe deve dar considerável preferência e consideração. João não apresenta 
muitos milagres, mas descreve magistralmente a fé em Cristo.36

As maiores reservas de Lutero foram formuladas em relação a Tiago, 
Hebreus e o Apocalipse de João. A partir de Hebreus 2,3, Lutero comprova 
que Paulo não é autor de Hebreus.37 Por outro lado, teve grandes dificul-
dades com Hebreus 6 e 10, pois estes capítulos, contrariando o restante do 
Novo Testamento, estariam negando a possibilidade da penitência após o 
batismo. O Apocalipse, por seu turno, estaria, em virtude de sua linguagem 
enigmática, contrariando o caráter inequívoco da mensagem apostólica.38

Os prefácios posteriores a 1522 mostram que Lutero foi capaz de 
reavaliar suas posições. As discussões com iconoclastas e entusiastas le-
varam-no a estudar partes das Escrituras às quais até então havia dedicado 
pouca atenção. Por isso não vamos mais encontrar o trecho “Quais os bons 
e mais nobres livros do Novo Testamento” nas edições da Bíblia a partir 
de 1534. É verdade que Lutero jamais revisou seu conceito a respeito da 
Epístola de Tiago; as formulações, no entanto, são menos contundentes.

Evidente é sua mudança de opinião em relação ao Apocalipse de 
João. Em 1522, vai afirmar que seu espírito não consegue penetrar o li-
vro.39 Desde 1530, no entanto, vai escrever prefácios positivos ao Apoca-
lipse. Continua afirmando que profecia que consiste apenas de imagens 
é muda. Julga, no entanto, que haja lugar para ela na Sagrada Escritura. 
Busca pelas profecias do Apocalipse que já tenham sido cumpridas ao lon-
go da história da Igreja. Encontra no Apocalipse a descrição dos inúmeros 
sofrimentos pelos quais os cristãos já passaram.

36 WA DB 6,10, 16.
37 WA DB 7, 344, 6-10.
38 WA DB 7, 344, 13s.
39 WA DB 7,404, 25s.
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Apocalipse 9,13-21 estaria anunciando a Maomé e aos sarracenos.40 
Apocalipse 10 e 11 seriam descrições do papado. Apocalipse 13 mostra 
o que faz o papado quando de posse do poder temporal. Apocalipse 14 
aponta para os dias de Lutero, nos quais Cristo começa a matar o Anticristo 
com o espírito de sua boca (2 Ts 2,8). Apocalipse 15 e 16 descrevem o cres-
cimento do movimento reformatório e a resistência dos “sofistas”. A luta 
segue até que, em Apocalipse 18, toda a glória do papado jaz por terra, mas 
tenta com o auxílio de príncipes e reis desencadear guerra para oprimir o 
Evangelho (Ap 19). Gogue e Magogue, os turcos, atacam (Ap 20), mas os 
turcos serão seguidos pelo juízo final (Ap 21). Apocalipse 21 mostra o alvo 
da história: a cidade santa e o domínio exclusivo de Jesus Cristo.

As dificuldades que aparecem no caminho do movimento reforma-
tório transformam o Apocalipse em um livro de consolo para Lutero. Este 
livro lhe dá a convicção de que os maiores sofrimentos, incômodos e ata-
ques não podem oprimir os cristãos. Eles hão de chegar à perfeição que foi 
predestinada por Deus. O Apocalipse também evidencia que a fé cristã não 
é uma grandeza que se possa reconhecer com a razão. O que é visto pela 
razão são incômodos, fraqueza e deficiências, apresentados por João como 
animais, anjos adversos, pragas terríveis. O diabo pode cobrir os cristãos 
com os maiores dissabores; é por isso que a fé cristã não quer “ser vista, 
mas crida”.41

4. Como apreciar a interpretação bíblica de Lutero?

Lutero e nós estamos separados pelo Iluminismo que possibilitou o 
surgimento da ciência histórico-crítica. Os exegetas do Antigo Testamento 
buscam interpretá-lo a partir de seu contexto histórico. É impossível en-

40 WA DB 7,412,18s.
41 WA DB 7,420, 3s.
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contrar-se no Antigo Testamento textos que, observado seu estrito sentido 
literal, possam ser interpretados em relação a Cristo. O Antigo Testamento 
é uma coletânea de textos nos quais se reflete a história do antigo Israel e 
de seu Deus. Essa história tem uma grande esperança: o reinado de Deus.

Já os escritos do Novo Testamento partem da fé de que essa espe-
rança do Antigo Testamento já começou a se concretizar em Jesus Cristo 
e que há de se concretizar plenamente quando o domínio de Deus se reve-
lar. Com o instrumental histórico-crítico somos incapazes de comprovar 
que em Cristo se tenha cumprido a esperança vétero-testamentária. Tam-
bém não podemos comprovar o contrário. A interpretação cristológica de 
passagens do Antigo Testamento não pode mais ser acompanhada com os 
métodos científicos; no entanto, a visão do Antigo Testamento que nos é 
apresentada por Lutero, e que parte do Novo Testamento, está presa à visão 
da fé cristã.

É bom lembrar, também, que a leitura que Lutero fez do Antigo Tes-
tamento não é apenas cristológica. Lutero procurou ler o Antigo Testamen-
to também a partir das situações históricas do antigo Israel. Ao interpretar 
o Salmo 111, disse que foi composto para que pudesse ser cantado pelos 
judeus, quando se reuniam para comer o cordeiro pascal.42

Tal descoberta, no entanto, segundo Lutero, não elimina uma leitura 
cristã do Salmo. O Salmo pode ser lido a partir de nossa páscoa. É um sal-
mo que pode ser lido em qualquer época do ano. Por isso, sua interpretação 
vai ter dois passos. Primeiro, historicamente, é um hino cultual do antigo 
Israel; depois, deve ser interpretado a partir de nossa festa pascal, da Santa 
Ceia ou da Missa.43 Duas coisas unem as duas possibilidades de interpreta-
ção: a) o mesmo Deus misericordioso é quem revela sua misericórdia tanto 
no Antigo quanto no Novo Testamento; b) o mesmo Espírito de piedade 

42 WA 31 I,396, 24s.
43 WA 31 I,404, 4s.
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está presente no Antigo e no Novo Testamento. Como sabemos da mise-
ricórdia que nos foi concedida em Cristo, nós cristãos temos um compro-
misso muito maior de louvar, servir e agradecer a Deus do que os judeus.

É quase desnecessário dizer que Lutero desconhecia o método histó-
rico-crítico de interpretação das Escrituras. No entanto, não podemos dizer 
que ele não teve uma visão crítica da Escritura. Sua crítica ao cânon, no 
entanto, não é crítica proveniente da razão, mas crítica que brota da fé.44

Lutero vê Cristo como o centro da mensagem neotestamentária. 
Creio que não haja quem vá dele discordar. No entanto, é importante que 
se veja que Lutero concebe o Novo Testamento como uma grandeza sis-
temática. Resta saber se ainda é capaz de ver a pluralidade teológica do 
cânon neotestamentário. Lutero interpreta o Novo Testamento a partir 
de Paulo, mas também em Paulo busca resposta para aquelas perguntas 
que são formuladas por seu tempo e por sua experiência pessoal. Mesmo  
assim, é capaz de ver as peculiaridades dos escritos não paulinos. Isso vale 
para sua interpretação dos sinóticos e de João.

5. Claritas Scripturae, um princípio fundamental

A tese mais central da interpretação bíblica de Lutero é, sem dúvida, 
a afirmação da clareza da Escritura. Removida esta tese, nada fica da teo-
logia de Lutero. Teologia cristã tem a incumbência fundamental de inter-
pretar a Escritura, isto é, ela surge a partir dos esforços de se desincumbir 
dessa tarefa e acaba sempre de novo desembocando na descoberta de ter 

44 Lutero ainda não tem o instrumental do racionalismo iluminista. A crítica dele ao cânon 
não é uma crítica proveniente dos argumentos da razão. Às vezes aparece uma crítica 
feita dentro deste instrumental, como, por exemplo, quando ele faz um estudo filológico  
de Hebreus para afirmar que este não é um escrito paulino. Mas a crítica do cânon 
é fundamentalmente uma crítica a partir da fé, que descobre no Cristo crucificado o  
centro da mensagem evangélica.
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que voltar a interpretar a Escritura. Concentrando-se na mensagem central 
da Escritura, o intérprete-teólogo terá grande liberdade frente ao cânon.

Mas o que diz essa tese da clareza da Escritura? Lutero não se pre-
ocupa com a transparência (perspicuitas) que teriam ou não as afirmações 
da Escritura. A afirmação acerca da clareza da Escritura vem do contras-
te luz/trevas e das demais imagens associadas a estas duas expressões.45 
Lutero tratou de esclarecer este aspecto especialmente em sua discussão 
com Erasmo de Roterdã. Erasmo parte do pressuposto de que a Escritura é 
obscura e que, portanto, carece de uma instância autoritativa para ser inter-
pretada. Lutero, por seu turno, vai afirmar que a Escritura é clara e brilha, 
mas que as instâncias interpretativas humanas carecem de esclarecimento. 
Ele admite que existem sinais na Escritura que não são transparentes, mas 
a resposta da escritura é clara.46 Desde a ressurreição de Cristo tudo está 
claro: encarnação, doutrina da Trindade, reconciliação, reino de Cristo, 
tudo ficou compreensível, pois a Sagrada Escritura nada mais é que procla-
mação acerca de Cristo.47

Na discussão com Erasmo, em De servo arbitrio, Lutero vai afir-
mar que a tese da clareza da Escritura é “nosso primeiro e próprio (ipsum) 
princípio”.48

Na filosofia, é considerado absurdo querer estabelecer tal primum 
principium; para a teologia, tal princípio é indispensável, pois existe o 
mau costume de falar sempre de novo da obscuridade e da ambiguidade 
da Escritura.49

45 Esse aspecto se evidencia com clareza no escrito De Servo Arbítrio; cf. EBELING, 
Gerhard. O pensamento de Lutero: uma introdução. São Leopoldo: Sinodal, 1988, p. 
180ss.

46 WA 19,606,22-24 e 30-37.
47 WA 18, 606, 24-29.
48 Illud ipsum principium nostrum, quo omnia alia probanda sunt. WA 18,653, 34s.
49 WA 18,653,31-35.
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A clareza da Escritura está em sua gravitação crística. É isso que nos 
evidenciam os prefácios de Lutero aos diversos escritos da Bíblia. Assim, 
a Epístola aos Romanos é considerada luz brilhante “quase que suficiente 
para iluminar toda a Escritura (= o Antigo Testamento)”.50

Não é por acaso que, no mesmo contexto, o “promover a Cristo” é 
colocado como o critério neotestamentário puro e simples. Na discutida 
passagem do prefácio à Epístola de Tiago, Lutero escreve:

Pois o ministério de um verdadeiro apóstolo é que ele pregue a respeito do 
sofrimento e ressurreição e ministério de Cristo, e estabeleça o fundamento 
da mesma fé, assim como ele mesmo diz em João 18, “dareis testemunho a 
meu respeito”. E nisso todos os retos santos livros são unânimes, pregando 
todos eles e promovendo a Cristo. Esta também é a correta pedra de toque 
para censurar todos os livros, quando se vê, se promovem a Cristo ou não, 
já que toda a Escritura aponta para Cristo (Rm 3), e Paulo nada quer saber 
além de Cristo (1Co 2). O que não ensina Cristo não é apostólico, mesmo 
que seja ensinado por Pedro ou por Paulo. Por outro lado, o que prega a 
Cristo é apostólico, mesmo que feito por Judas, Anás, Pilatos ou Herodes.51

Ao que tudo indica, o critério “promover a Cristo” é um equivalente 
teológico dos critérios formais de canonicidade e inspiração. Lutero dá 
precisão ao conteúdo e perfil aos critérios de canonicidade e inspiração. 
Parece-me residir aqui uma importante contribuição para a busca por uma 
hermenêutica protestante no contexto latino-americano. O apostólico, ao 
qual Lutero se refere, fica evidente se observarmos a formulação paulina 
de Gálatas 1,8: “Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos 
pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.”

Essa passagem tem profunda influência nas formulações e no de-
senvolvimento teológico de Lutero. Também o critério da inspiração está 
ligado ao “promover a Cristo”, pois o Espírito Santo é a única instância 

50 WA DB 7,2,14-15.
51 WA DB 7, 384, 22-32.
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capaz de “promover a Cristo”, isto é, levar a fé a aceitar a Cristo e sua obra 
salvífica.

O critério do “promover a Cristo” tem uma função crítica e é a outra 
face da afirmação fundamental de Lutero nos prefácios aos escritos bíbli-
cos: existe tão somente um Evangelho.52

Considerando Bíblia e teologia em Lutero, pode-se concluir que  
teologia cristã só é possível como interpretação da Escritura, pois somente 
assim Cristo, como expressão da sabedoria divina, se faz ouvir contra a 
doutrina humana, válida nas diferentes épocas. Teologia é, por isso, exegese  
consequente a respeito da pregação correta do Evangelho.

É na pregação de Cristo que vai se expressar a clareza soberana da 
Escritura, que liberta o ser humano de suas ilusões, se instala como consci-
ência e concretiza a certeza da fé atribulada.

Bibliografia selecionada
BRAKEMEIER, Gottfried. Interpretação evangélica da Bíblia a partir de Lutero. In: 
DREHER, Martin N. (Org.) Reflexões em torno de Lutero. São Leopoldo: Faculdade de 
Teologia, 1981. V.1, p. 29-48.

DREHER, Martin N. A Crise e a Renovação da Igreja no Período da Reforma. São Leo-
poldo: Sinodal, 1996.

EBELING, Gerhard. Evangelische Evangelienauslegung: Eine Untersuchung zu Luthers 
Hermeneutik. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1969 (1. Ed. München 1942).

EBELING, Gerhard. O pensamento de Lutero: uma introdução. São Leopoldo: Sinodal, 
1988.

RAEDER, Siegfried. Luther als Ausleger und Übersetzer der Heiligen Schrift. In: JUNG-
HANS, Helmar. Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546: Festgabe zu seinem 
500. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, p. 253-278 e 800-805.

52 WA DB 6, 2, 12-22.



35PNV 153/154

A Reforma e a Bíblia

Manuel Bernardino Filho

Introdução

Dificilmente no Brasil pessoas não evangélicas, ou mesmo evangé-
licas emergentes, saberão algo sobre os congregacionais. Isto porque os 
textos breves que aparecem na mídia são, em grande parte, produzidos 
por pessoas que não são especialistas na matéria. Quando muito, são estu-
diosos preocupados (sociólogos) muito mais com o fenômeno da religio-
sidade de massa do que com o protestantismo como ramo do cristianismo 
surgido há quase 500 anos. Em matéria publicada na Revista de Domingo 
do JB (14/11/99), aparecem, no braço protestante do cristianismo, os meto-
distas, presbiterianos, batistas, calvinistas e pentecostais. Nada sobre os 
congregacionais.

1. Antecedentes e precursores da Reforma

Os historiadores concordam que o movimento foi acompanhado de 
profundas comoções sociais, de natureza diversa. Mas as causas da Re-
forma não são, em si, sociais e políticas. São causas religiosas. Não cabe 
aqui, no propósito desse artigo, enumerar os males que atingiram a Igreja 
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naquele momento, entre o final do século XV e início do XVI. O que Lu-
tero buscava de fato era a volta da Igreja a uma fé piedosa e viva, essen-
cialmente fundamentada na mensagem da Graça de Cristo e na Palavra de 
Deus expressa no Evangelho.

Mas a reforma que Lutero realmente provocou foi a interior, aquela 
que muda a alma, que torna o homem uma nova criatura, que transforma a 
erva daninha em árvore frutífera.

Muito antes de Lutero, o lado piedoso da Igreja já se preparava para 
uma nova eclosão de fervor religioso. Movimentos sociais e religiosos agi-
taram as sofridas massas populares. A estes movimentos estão ligados eter-
namente os nomes de João Wycliff (1330-1384), João Huss (1372-1415) 
e Girolamo Savonarola (1452-1498). O misticismo revolucionário ansiava 
por voltar, tanto no culto como na vida social, à simplicidade e à pureza do 
Evangelho. Sendo os homens todos iguais diante de Deus, os precursores 
da Reforma pregavam a volta do contato íntimo com Deus. Desde o século 
XII com São Bernardo, a piedade popular se nutria da contemplação dos 
sofrimentos de Cristo, humilhado pelos grandes e carregado com as pena-
lidades dos homens.

2. Princípios de interpretação reformada

2.1. O princípio somente a Escritura

A Reforma e a Bíblia são inseparáveis. Enquanto que o catolicismo 
tem sua ênfase no sacramento, o protestantismo está ligado, por princípio, 
à Escritura. A proposta reformada parte de um ponto de vista hermenêu-
tico. Enquanto que na interpretação católica o dogma se estabelece pelo 
uso da exegese bíblica e da tradição, isto é, o ensino dos pais da Igreja e 
as decisões conciliares, na abordagem protestante o intérprete parte de um 
único ponto: a Escritura. Somente ela é normativa para o estabelecimento 
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da ortodoxia. Somente ela é regra de fé e prática. Isto não significa, como 
se afirma sem fundamento, que a Reforma tenha rejeitado a Tradição da 
Igreja. Ela só não aceita a normatividade da Tradição. Só não aceita a sua 
autoridade no mesmo pé de igualdade com o texto.

A Reforma enfatizou o papel da Escritura como palavra autorizada 
de Deus, escrita por homens especialmente preparados por Ele. Daí que  
estes escritos não podem ser equiparados a nenhum outro. O texto canô-
nico é o texto autorizado, enquanto que os escritos posteriores apenas 
interpretam os conteúdos desses textos. A interpretação patrística, por 
exemplo, serve-nos de fonte e auxílio, principalmente porque é testemu-
nha bem próxima dos eventos aos quais se refere. Mas não é normativa. 
Então a Reforma não nega a importância das doutrinas da Igreja. Conhe-
ce a importância de Agostinho e Tomás de Aquino, mas nem mesmo eles  
estão no nível de Paulo, João ou qualquer outro escritor bíblico. É isto que 
significa o princípio do Sola Scriptura. Só se é de fato reformado se se 
reconhece a unicidade da normatividade da Escritura.

2.2. O princípio literal

Segundo os reformadores, somente o sentido literal deve ser utilizado  
na interpretação da Escritura. Lutero rejeitou o sentido quádruplo utilizado  
na Idade Média. Guilbert de Nogent (1053-1124), que estudou sob a orienta-
ção de Anselmo, produziu um comentário de Gênesis cujo prefácio inclui a 
metodologia da interpretação de um texto a partir do sentido quádruplo: his-
tórico, alegórico (teológico), tropológico (moral) e anagógico (espiritual).  
A Reforma pautou-se por utilizar apenas o sentido literal, que inclui vários  
elementos, como conhecimento de gramática, conhecimento de fundo  
histórico do texto, análise do contexto do texto bíblico, além da necessidade  
da iluminação espiritual por parte do intérprete.
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2.3. O princípio cristológico (Was Christum treibet)

Em Lutero temos uma espécie de Cânon dentro do Cânon, já que o 
princípio cristológico afirma que só é Escritura aquele texto que manifesta 
Cristo. O princípio do Sola Scriptura funcionou para Lutero de duas ma-
neiras: 1) a distinção entre Cristo e Escritura: a verdadeira Escritura aponta 
para Cristo; e 2) a diferença resultante entre Lei e Evangelho53.

2.4. O princípio da clareza

Todo crente devoto e fiel pode entender a Escritura sem necessidade 
de um intérprete oficial da Igreja. Este princípio está ligado ao sacerdócio 
universal do crente. O grande perigo que decorre deste princípio é se exa-
gerar a simplicidade do texto bíblico.

2.5. O princípio da responsabilidade individual

Para Lutero, tanto o sacerdote quanto o leigo possuem a mesma ca-
pacidade espiritual para discernir a verdade, uma vez que o Espírito Santo 
é quem guia para o conhecimento da verdade. Por isso, diante do tribunal 
de Cristo, cada cristão será responsável por provar sua fé e conduta me-
diante as Escrituras.

2.6. O princípio da analogia da fé

Todos os textos que apresentam problemas para o intérprete não de-
vem ser motivo para desencorajar o estudioso da Bíblia. A Escritura, pela 
fé, pode ser aceita como ela é.

53 HASEL, G. Teologia do Novo Testamento. Trad. Jussara Marindir Pinto Simões Arias. 
Rio de Janeiro: JUERP, 1988, p. 14.
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2.7. O princípio da iluminação espiritual

O discernimento espiritual de um crente comum pode ser de mais 
valor do que a habilidade linguística de um gramático. O Espírito Santo 
ilumina a mente do homem à medida que Deus fala ao coração do leitor 
mediante a Escritura.

3. A leitura da Bíblia pelos reformadores

A Reforma trouxe novidades quanto à leitura do texto bíblico. Em 
primeiro lugar, proporcionou um novo entusiasmo pela Bíblia. A centrali-
dade da Escritura – o Sola – trouxe a necessidade de conhecer a fundo a 
mensagem bíblica. O próprio Lutero era um grande leitor da Bíblia. Numa 
de suas leituras, colocou ao lado de Romanos 3,28 a palavra latina Solum – 
somente. Segundo a exegese católica, este é o ponto nevrálgico da questão. 
No texto latino, Paulo escreveu: justificari hominem per fidem. E não “per 
fidem solam”. Quer dizer, o homem é justificado pela fé, mas não pela fé 
somente. O catolicismo considera o Solam uma má interpretação do que 
Paulo teria tentado dizer no texto citado de Romanos54.

Evidentemente a centralidade da Escritura traz consigo a necessi-
dade do aprofundamento exegético, que havia sido relegado a um plano 
secundário durante toda a Idade Média graças ao método alegórico de in-
terpretação. Começou, na Reforma, o interesse acentuado pelo conteúdo 
da Bíblia, pelas línguas originais e por sua mensagem.

É preciso entender a Reforma como um movimento que buscava o 
contato direto com Deus. Esse contato, que havia sido tentado na Idade 
Média pelos místicos, somente no século XVI foi considerado satisfató-
rio pela mediação da palavra escrita. No catecismo de Heidelberg (1563), 

54 RUMBLE, L. A Teoria da “Justificação pela Fé Somente”. Petrópolis: Vozes, 1959, p. 
4 (Vozes em Defesa da Fé, 28).
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responde-se a pergunta se seria aceitável o uso de imagens na igreja com a 
resposta: não! Porque não devemos querer ser mais sábios que Deus, que 
deseja ver os seus filhos ensinados, não por meio de imagens mudas, mas, 
sim, através da comunicação, à viva voz, da Palavra de Deus.

Podemos listar três grandes contribuições da Reforma para os estu-
dos bíblicos55:

3.1. Traduções

A necessidade de se reestudar os textos provocou o surgimento de 
novas traduções que buscavam fidelidade aos manuscritos originais. Pri-
meiro surgiu o Novo Testamento de Lutero em 1522 e depois o Antigo 
Testamento, até que em 1534 toda a Bíblia estava completa. Lutero fez a 
tradução diretamente do texto grego e hebraico, sem a mediação da Tra-
dição da Igreja. Na Suíça surgiu a Bíblia de Zurique (1531), na Inglaterra, 
a Tyndale Bible. Nos cultos reformados a Bíblia passou a ser lida liturgi-
camente, sendo a tarefa precípua do sacerdote a explicatio e a applicatio 
da Palavra de Deus. O Deus Loquitor56 usa apenas a boca do clérigo para 
se fazer ouvir pela congregação. A convicção popularizada e generalizada 
na Reforma é que somente a Palavra de Deus escrita estabelece o contato 
do fiel com Deus. Assim, o ideal é que cada crente leia e pratique pesso-
almente sua edificação. Essa leitura precisa ser diária, o que se tornou um 
costume tipicamente protestante.

Mais tarde surgiu o costume do serviço religioso no lar, durante o 
qual, o pai lia, pela manhã ou à noite, uma porção da Escritura e explicava 
para os membros da família. Foram os Puritanos ingleses os primeiros a 

55 AUGUSTIJN, Comehs. Os Reformadores do Século XVI e a Bíblia. Concilium, Petró-
polis: Vozes, 233, p. 71-81, jan./fev. 1991.

56 BARTH, Karl. La Proclamación dei Evangelio. Trad. Francisco Baez. Salamanca: Sí-
gueme, 1969, p. 63.
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implantarem este costume, logo vindo a se estender pelas comunidades 
protestantes na Europa, América do Norte e do Sul57.

A organização da Reforma por toda a Europa fez crescer a necessi-
dade de livros de uso corrente: Bíblias, catecismos, salmos e livros litúr-
gicos. Surgiram trabalhos eruditos destinados aos teólogos e pastores de 
modo geral. Muitos textos tinham caráter didático. É bom lembrar que a 
imprensa, uma novidade na época, foi uma forte aliada dos reformadores. 
Em toda parte, na França, na Alemanha e, um pouco depois, na Inglaterra, 
os impressores estavam inicialmente voltados para a produção de literatura 
reformada. Foi graças à popularização das ideias reformadas por intermé-
dio da imprensa que outra inovação foi empregada: o uso das línguas ver-
náculas na liturgia, no discurso teológico e, sobretudo, na Bíblia58.

3.2. A exegese

A ênfase era a exegese bíblica, que passou a ser o coração da teo-
logia. Abundou a produção de comentários dos livros bíblicos com a ex-
posição sistemática capítulo a capítulo. Calvino produziu um comentário 
de todos os livros da Bíblia, tendo se tornado o maior comentarista bíblico 
da Reforma em todos os tempos. Dificilmente será ultrapassado, dado à 
abundância de seus escritos. Provavelmente só Barth tenha se aproximado 
da produção teológica de Calvino.59

57 Para saber mais sobre os puritanos indico a obra Santos no Mundo: os puritanos como 
realmente eram, de Leland Ryken, Editora Fiel, 1992.

58 CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger. História da Leitura no Mundo Ocidental. 
V.2. Trad. Cláudia Cavalcanti et alii. São Paulo: Ática, 1999, p. 53.

59 Karl Barth (1886-1968) foi um dos maiores teólogos protestantes de todos os tempos. 
Sua obra maior, Church Dogmatics, teve seu primeiro volume publicado em 1932 e 
jamais foi concluída. Pouco antes de morrer, Barth havia comunicado ao seu editor que 
não mais tentaria escrever uma escatologia para sua obra. Ao todo foram cerca de 15 
volumes, num total de mais de 10 mil páginas. Sem dúvida é o mais produtivo teólogo 
reformado desde Calvino.
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Mas é também no século XVI que o texto canônico se impõe como 
única regra de fé e prática, um dos princípios fundamentais da Reforma. 
Ao Sola Scriptura se aliam o Sola Gratia e o Sola Fide. A Declaração de 
Berna (1528), em suas duas primeiras teses, afirma:

a) A santa Igreja cristã, cuja única cabeça é Cristo, nasceu da palavra de 
Deus e nele permanece, não ouvindo a voz de um estranho.
b) A Igreja de Cristo não faz leis ou mandamentos à parte da Palavra de 
Deus. Por isso, todas as tradições humanas não se impõem a nós, a menos 
que sejam fundamentadas ou prescritas pela Palavra de Deus.60

Assim, o culto reformado era extremamente simplificado, centrali-
zado na pregação. Zwínglio decidiu deliberadamente pregar em Zurique 
apenas a respeito dos livros da Bíblia, de modo a apresentar o Evangelho 
cristão em sua totalidade. Calvino quis ser um teólogo bíblico. Em seu 
testamento se identificou como “eu, João Calvino, ministro da Palavra de 
Deus na Igreja de Genebra”.61 Seu propósito era sintetizar o trabalho do 
exegeta, teólogo sistemático e pregador. Gilbert Rist escreveu que a teolo-
gia calvinista se situa entre o texto e a pregação.62

3.3. O sermão

Este é o terceiro fator muito importante da teologia da Reforma. A 
importância do sermão na adoração foi um resgate desta teologia. O cato-
licismo, com sua ênfase nos atos sacramentais e na manutenção do rito, 
havia perdido, durante toda a Idade Média, a preocupação com o exame da 
Escritura, prática comum na prédica patrística.

60 LEITH, John H. A Tradição Reformada: uma maneira de ser a comunidade cristã. 
Trad. Eduardo Galasso Faria e Gerson Correia de Lacerda. São Paulo: Pendão Real, 
1996, p. 150.

61 LEITH, 1996, p.151.
62 Citado por LEITH, 1996, p. 151.
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A Reforma, com a proposta do sacerdócio universal de todo crente, 
promoveu a necessidade da leitura e da exposição bíblica. Isto proporcio-
nou o surgimento da doutrina, se é que se pode chamar assim, do Livre 
Exame da Escritura. A leitura, até então privilégio apenas de alguns cléri-
gos, inclusive pela dificuldade de se encontrar manuscritos, tornou-se na 
Reforma uma obrigação. A interpretação católica mantinha, e mantém ain-
da, a doutrina da necessidade da mediação da Igreja, isto é, do clero, para 
a compreensão do sentido do texto bíblico. Somente com esta chave her-
menêutica proporcionada pela Igreja é que se estabelece uma comunicação 
texto/intérprete. Ela (a Igreja) é depositária do sentido, possuindo ainda os 
ferramentais técnicos, filológicos e teológicos para a reta interpretação da 
Escritura.

Lutero aboliu este princípio. Para ele, todo crente pode, com a ajuda 
do Espírito Santo, chegar ao sentido do texto. É verdade que este princí-
pio, não aplicado corretamente, pode ocasionar todo tipo de interpretações, 
fazendo surgir muitas aberrações. O simples desconhecimento de regras 
básicas da hermenêutica, como a que afirma que jamais podemos isolar um 
texto bíblico de seu contexto anterior e posterior, pode levar às piores here-
sias. Lutero dizia: Scriptura Sacra sui ipsius interpres (a Escritura Sacra se 
autointerpreta). Este princípio se tornou a fonte do desenvolvimento sub-
sequente da teologia bíblica. Este princípio enfatiza que a própria Escritura 
contém seu próprio sentido, em seu todo.

Quando Paulo escreveu aos coríntios, ele afirmou que “os espíritos 
dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas” (1Co 14,32). Isto con-
duz à compreensão de que não estamos autorizados a dizer o que bem 
entendermos sobre a Palavra de Deus. Ela tem uma verdade em si mesma. 
Só que precisamos aprender a chegar a ela. Entre nós e o Senhor há a 
interpretação apostólica e profética. Isto sugere que a ortodoxia é como 
um fio invisível, mas presente e real. Então minha mente (ratio) precisa 
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estar sujeita ao que os profetas antigos disseram em sua reflexão sobre os 
eventos cristológicos. Paulo diz que está alicerçado sobre o fundamento de 
apóstolos e profetas (Ef 2,20-21). Isto não pode ser desprezado.

Na verdade, nem mesmo a história da Igreja pode ser desprezada na 
interpretação. O que o protestantismo nega é a autoridade normativa da tra-
dição, mas não a tradição como fonte de informação e de consulta. O que 
a Igreja tem feito em dois mil anos tem sido interpretar a Bíblia. A História 
da Igreja é uma história da interpretação da Bíblia. C. H. Dodd, um teólogo 
congregacionalista inglês, publicado no Brasil pela Editora Paulinas, afir-
ma que o pregador faz ecoar de novo o que foi proclamado por Jesus. Ele 
diz que isto pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo:

Por volta do ano 200 de nossa era, morreu em Lião, na França, o bispo dessa  
cidade, Irineu, um dos mais notáveis chefes cristãos de seu tempo. Acon- 
tece que uma carta desse bispo chegou até nós; fora dirigida a um velho co-
lega de estudo chamado Florino, do qual estava separado há muitos anos. A 
carta relembra os tempos de estudante, quando estavam juntos na cidade de 
Esmirna, na Ásia Menor. Em particular, relembra como costumavam ouvir 
as preleções de Policarpo, bispo de Esmirna, que morreu pelo ano de 155, 
com a idade de pelo menos 86 anos. Devia estar em idade avançada quando 
Florino e Irineu ouviram-no. Irineu recorda a seu velho companheiro – e 
não poderia ter-se referido a isto se Florino não pudesse confirmar suas 
reminiscências – como Policarpo costumava contar histórias sobre “João, 
o discípulo do Senhor”, que ele conhecera pessoalmente muitos anos antes. 
Não se sabe à qual das pessoas chamadas João se referia, mas é certo que se 
tratava de um adepto de Jesus. Irineu, pois, na França, pouco antes do ano 
200, estava em condições de recordar, num pequeno espaço de tempo, um 
homem que conhecera Jesus intimamente. Quando o bispo de Lião partia o 
pão com sua pequena congregação, como um memorial da morte de Jesus, 
não estava pensando em alguma coisa que encontrou num livro impresso, 
mas em alguma coisa que lhe fora narrada por seu mestre, e cujo amigo 
tinha presenciado e conhecido. A memória da Igreja se assemelha a isto63.

63 DODD, C. H. O Fundador do Cristianismo. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Paulinas, 
1977.
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Hoje, a hermenêutica protestante mais avançada vê o processo de 
compreensão de um texto como uma fusão de horizontes. É Gadamer64 
quem desenvolveu o método em que o horizonte do intérprete se funde 
com o horizonte do texto, produzindo o entendimento.

4. A Reforma no Brasil

A primeira experiência protestante no Brasil remonta ao século 
XVI, quando calvinistas franceses65 zarparam do Porto de Havre a 15 de 
julho de 1555 e chegaram ao Brasil a 10 de novembro do mesmo ano. 
Instalaram-se na Ilha Rathier, no Rio de Janeiro (hoje Fortaleza da Laje), 
e passaram depois para a Ilha de Serigipe (Coligny). No dia 10 de março 
de 1557, foi realizado o primeiro culto reformado no Brasil. Naquele dia, 
uma quarta-feira, foi cantado o Salmo 5, e o oficiante, o Pr. Pedro Richier, 
pregou com o Salmo 27,4: “Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei; que 
possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida.”

Porém a experiência calvinista durou pouco. No domingo, 21 de 
março daquele mesmo ano, constituiu-se a Igreja, e pela primeira vez na 
América foi celebrada uma ceia nos moldes reformados. Mas, a 9 de março 
de 1558, os primeiros protestantes foram executados no Brasil. Eram eles: 
Jean du Bourdel, Matthieu Verneuil e Pierre Bourdon, por ordem de Nico-
las Durand de Villegaignon, na Baía de Guanabara. Foi a semente da futura 
igreja evangélica em terras americanas.

No século XVII a tradição reformada chegou ao Brasil pelo Nordeste,  
quando se instalou em Olinda e Recife o Conde Maurício de Nassau,66 

64 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêu-
tica filosófica. Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1997.

65 ZOFF, Otto. Os Huguenotes. Trad. Gastão Pereira da Silva. Rio de Janeiro: Pan Ame-
ricana, 1942, p. 75-76.

66 SCHALKWIJK, Frans Leonard. Igreja e Estado no Brasil Holandês (1630-1654). 2. 
ed, São Paulo: Vida Nova, 1989, p. 59ss.
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numa experiência que durou 24 anos e deixou marcas indeléveis no imagi-
nário pernambucano.

Outras experiências marcantes aconteceram somente no século XIX. 
Em 1824 a Constituição do Império estendeu a tolerância de cultos a todas 
as comunidades de imigrantes. Até então, somente a Inglaterra gozava desse  
privilégio, por causa do Tratado de Livre Comércio, que permitia o culto 
anglicano para os súditos ingleses desde 1810.

5. Os congregacionais

O termo “Congregacional” aplicado a uma organização eclesiástica 
ou igreja, foi, pela primeira vez, usado na América do Norte, dali passando 
para a Inglaterra, onde surgiram as doutrinas em que o sistema está basea-
do. Neste país, desde a criação da Igreja Anglicana em 1524 por Henrique 
VIII, começaram grandes divergências religiosas. A nova Igreja pouco ti-
nha em comum com a Reforma iniciada por Lutero. A Igreja da Inglaterra 
foi nacionalizada por razões estranhas aos princípios da Reforma alemã.

Somente nos tempos de Eduardo VI, filho e sucessor de Henrique 
VIII, é que começou, de fato, a reforma da Igreja Anglicana, o que fez com 
que ela se aproximasse do movimento protestante. Durante o reinado de 
Maria, irmã de Eduardo, houve uma forte reação em favor do catolicismo, 
e mais tarde, no tempo de Isabel, também filha de Henrique, a orientação 
reformada retomou seu curso. Mas, desde o reinado de Eduardo, um grupo 
de reformados passou a ser chamado de puritanos. Mais tarde outros foram 
surgindo e ficaram conhecidos como independentes. Estes defendiam os 
princípios democráticos das congregações autônomas e a doutrina de que a 
Igreja não é constituída de clero e hierarquia, mas de povo.

Os puritanos, também chamados de separatistas, foram liderados por 
Robert Brown (1550-1632), que expôs os princípios e razões da Indepen-
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dência Congregacional. Em 1592, a primeira Igreja Congregacional, em-
bora ainda não usando este nome, foi organizada em Londres. Duas fortes 
congregações se estabeleceram em Scrooby Mansion e em Gainsborough, 
em 1606. No ano seguinte, em virtude de perseguições, grande número de 
seus membros se refugiou na Holanda. Os de Scrooby se estabeleceram em 
Leyden e os de Gainsborough foram para Amsterdam.

A Igreja de Scrooby-Leyden foi, assim, a mãe do congregacionalis-
mo. Mas as condições econômicas da Holanda eram más naquela época. 
O regresso para a Inglaterra também era impossível. O Novo Mundo sur-
giu como a terra da promissão. Fretaram-se dois navios: o Mayflower e o 
Speedwell. Este não pôde prosseguir viagem e, assim, o Mayflower con-
duziu 102 pais peregrinos ao porto de Plymouth, Massachussets, em 1620. 
Essa foi a origem da Primeira Igreja Congregacional nos Estados Unidos 
da América.67

6. Princípios congregacionalistas

No início, as comunidades hoje chamadas de congregacionalistas 
não se davam este nome. A nominação é moderna. Não se chamavam de 
congregacionais, nem de livres, nem de independentes. Chamavam-se ape-
nas de Igrejas de Deus, Igrejas de Cristo, Igrejas Cristãs. O nome foi apli-
cado exatamente pelo fato de cada congregação ser uma Igreja completa, 
uma igreja em si mesma. O regime eclesiástico que assim se designou para 
diferenciar-se do regime presbiteriano e episcopal surgiu de uma incom-
prometida leitura e estudo da Palavra de Deus. A leitura bíblica conduz 
naturalmente ao congregacionalismo. A partir dos séculos II e III, os dissi-
dentes cristãos que resistiram à adaptação do governo da Igreja ao sistema 

67 HURST, John F. Short History of the Church in the United States. New York: Clautauqua 
Press, 1890, p. 14.
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político imperial de Roma, com a criação de bispados regionais, pratica-
ram o sistema de governo congregacional. A evidência histórica aponta 
também para o fato do Novo Testamento falar de igrejas autônomas que se 
relacionavam com as demais obedecendo apenas ao aspecto da fraternida-
de e da comunhão que deve haver entre os santos.68

É amplamente conhecido o fato de que Lutero mantinha princípios 
congregacionalistas para as comunidades. Só mais tarde, depois da Revolta 
dos Camponeses e diante da pressão dos anabatistas, entregou a direção 
político-administrativa da Igreja aos Príncipes. Isto porque congregacio-
nalismo não é uma teologia, mas uma forma de governo, uma maneira de  
administrar a igreja. Quando, em 1629, a Igreja de Salém, em Massachussets,  
usou o nome de congregacionalista, foi no sentido de definir o sistema de 
autonomia local da comunidade em oposição a qualquer noção de sua su-
bordinação a qualquer presbitério ou Sínodo.

“Congregacional” é antes de tudo um termo técnico de organiza-
ção interna das comunidades eclesiásticas e dos poderes que a dirigem. 
Só adquire caráter e significado ou implicações teológicas ao considerar a 
natureza bíblica da Igreja de Cristo e a composição e a maneira de viver e 
de agir das igrejas.

O sistema congregacional crê que cada Igreja local é idônea para eleger 
seus oficiais e decidir sobre os seus próprios negócios em inteira independên-
cia de qualquer outra autoridade, exceto a de Cristo. Segundo R. W. Dale,

Cristo é o verdadeiro Senhor da Igreja e sua autoridade é para ser exercida 
através da concorrente ação de todos os membros da Igreja, pois, segundo 
o ideal cristão, todos os membros da Igreja são um com Ele. Não apenas 
os oficiais da Igreja são os que estão com ele, mas toda a comunidade da 
Igreja. Por isso, é pela comunidade da Igreja, incluindo os oficiais, que Ele 
mantém sua autoridade e realiza sua vontade. A grande proposição do con-

68 CUNNINGHAM, William. Historical Theology. 1862.
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gregacionalismo não é que cada homem cristão tenha o direito de adminis-
trar a Igreja, de governar a Igreja, mas que cada um é diretamente respon-
sável diante de Cristo por assegurar a disciplina, a doutrina, a adoração e a 
supremacia do seu divino fundador e Senhor. Essa responsabilidade decorre  
da maravilhosa união entre Cristo e todos os que são restaurados a Deus 
através dele. O direito de todos os crentes de tomarem parte no governo da 
Igreja é uma inferência, mas eles não podem exercer essa responsabilidade 
a menos que a própria igreja lhes conceda esse direito.69

Teologicamente, os congregacionalistas consideram a Escritura a única  
Regra de Fé e Prática. Historicamente diferiam pouco dos grupos chamados 
puritanos e, de modo geral, aceitam os artigos de fé da Confissão de Fé de 
Westminster (1646). Por isso, são geralmente calvinistas em doutrina. Acei-
tam a doutrina da expiação limitada, a incapacidade do homem para a salva-
ção, a graça irresistível, a perseverança dos santos, pontos fundamentais do 
calvinismo, mas têm problemas com a predestinação incondicional.

No início, nas igrejas de Amsterdam e de Londres e mesmo aqui no 
Brasil, predominou o arminianismo.70 Mais tarde, depois da época dos avi-
valistas norte-americanos e ingleses, é que o congregacionalismo passou a 
aceitar o que se chama Calvinismo Moderado, que afirma que Cristo fez a 
expiação por todos, embora os efeitos reais dessa expiação só se aprovei-
tem aos que tenham fé. De qualquer maneira, esse moderalismo, difícil de 
entender pelos calvinistas particulares, levou os calvinistas e arminianos 
a se separarem. Assim, enquanto os calvinistas declaram sua fé por meio 

69 DALE, R. W. A Manual of Congregational Principle. London: Congregational Union 
of England and Wales, 1914, p. 34.

70 Jacobus Arminius (1560-1609), nascido em Oudewater, Holanda, foi pastor em uma 
congregação em Amsterdam e professor em Leiden. Ensinou um tipo distinto de teo-
logia protestante. Uma das teologias afirma que a predestinação da parte de Deus con-
siste em salvar aqueles que se arrependem e creem. Era contra a doutrina calvinista da 
expiação condicional, isto é, a expiação de Cristo apenas para os eleitos. Num certo 
tempo, congregacionais e batistas foram chamados de congregacionalistas gerais por 
pregarem a expiação para toda a raça humana.
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da Confissão de Westminster, os congregacionalistas, influenciados pelo 
arminianismo, assinam a Declaração de Savoy.71

7. Ênfases pastorais e teologia

Podemos resumir os princípios do congregacionalismo da seguinte 
forma:

1. Autonomia eclesiástica plena das comunidades locais, expressa 
através de sua assembleia de membros. Em qualquer organização denomi-
nacional, se este princípio não for atendido, essa denominação não pode 
se chamar congregacionalista nem tampouco as igrejas que a compõem.

2. Derivado dessa autonomia surge o princípio da autoridade decisória 
final do governo eclesiástico. A sede da autoridade está na assembleia de mem-
bros da igreja local. Quem realiza o batismo em uma igreja congregacional? O 
pastor ou um presbítero, mas isso por decisão da assembleia de membros que 
confia ao sacerdote a ação de batizar, mas não cabe a ele, ministro, a decisão de 
batizar. No congregacionalismo não há transferência de autonomia. O poder 
de batizar, de determinar sobre o batismo não foi delegado.

71 Alguns clérigos independentes estavam incluídos na Assembleia de Westminster (1643), 
onde ficaram conhecidos como os “irmãos dissidentes” em meio a um grupo principalmen-
te de presbiterianos. Mas, quando a assembleia chegou ao fim e o rei morreu, o exército 
tomou o controle e os escoceses – e com eles os presbiterianos – foram derrotados. Uma 
conferência de ministros foi realizada no Palácio de Savoy, para definir a posição dos inde-
pendentes (batistas e congregacionais). Foi adotada a Confissão de Fé de Westminster, com 
seu calvinismo mitigado, com omissões e alterações. A Declaração de Savoy foi redigida 
por uma assembleia com ministros e representantes de 120 igrejas congregacionais e foi 
aprovada em 12 de outubro de 1658, poucas semanas antes da morte de Cromwell. Nesta 
Declaração foram eliminados os pontos de vista do governo presbiteriano. Ela hoje é cha-
mada de Confissão, mas pela Assembleia foi chamada de Declaração, pois não era hábito 
dos independentes o uso das palavras “Credo” ou “Confissão”, evitando o perigo de que os 
textos se tornassem um cânon doutrinário, obrigatório, nas congregações. (BETTENSON, 
H. Documentos da Igreja Cristã. 3. ed. São Paulo: ASTE, 1998, p. 347).
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3. Prerrogativas eclesiásticas. Essas prerrogativas pertencem à igreja 
local, porque só ela é considerada Igreja. O pastor não exerce prerrogativas 
eclesiásticas. Ele exerce as prerrogativas de seu cargo na igreja, determina-
das pela igreja que lhe confiou aquelas funções, exercidas sob a aprovação 
prévia da igreja, que retém o direito de sancioná-las ou não.

4. Fraternidade responsável entre as igrejas locais, que podem esta-
belecer entre si associações ou entidades de cooperação para o desenvolvi-
mento desse espírito fraternal e maior eficiência no trabalho comum.

5. Caráter não legislativo dessas entidades cooperativas em relação 
às igrejas associadas, como imposição de mando ou de governo.

6. Funções não eclesiásticas dessas entidades, às quais também não 
cabe o título de Igreja, aplicável somente às comunidades locais.

7. Todas as funções eclesiásticas, incluindo escolha, ordenação e 
instalação de oficiais eclesiásticos, estão restritas à igreja local, que pode, 
e deve, no caso de ordenação de pastor, convocar igrejas irmãs, com seus 
ministros, para a instalação de um concílio para e do candidato e cerimônia 
de imposição de mãos em sua consagração, tendo em vista o reconheci-
mento comunitário de seu ministério. Onde houver a observância desses 
princípios, há ali uma Igreja congregacional ou Denominação.

8. Congregacionalismo no Brasil

A história do congregacionalismo no Brasil está ligada à organiza-
ção da Igreja Evangélica Fluminense, em 11 de julho de 1858. Esta igreja 
originou-se de uma Escola Dominical iniciada em Petrópolis em 19 de 
agosto de 1855 pelo casal de escoceses Robert e Sarah Kalley, que aqui 
chegaram como missionários independentes.

O Congregacionalismo como uma Denominação evangélica no Bra-
sil teve seu começo em 1913, quando, pela primeira vez, reuniram-se as 
igrejas de governo congregacional em atividade no país. Fizeram parte 
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daquela primeira Convenção Geral 14 comunidades locais. Mas o nome 
“Congregacional” não foi usado por nossas igrejas desde o início. Havia o 
temor de se identificar os congregacionais brasileiros com os norte-ame-
ricanos, que se haviam tornado liberais em matéria de teologia, além de 
praticar o pedobatismo.

Os congregacionais brasileiros comemoraram, no ano 2000, 145 anos 
de trabalhos ininterruptos no País. Mas há vários tipos de congregacionais 
no Brasil. Provavelmente são sete grupos distintos atualmente, com teologia 
diversificada, sendo alguns grupos pentecostais, outros fundamentalistas e 
outros ainda fruto do protestantismo de imigração de origem alemã.

Sendo os congregacionais do grupo mais antigo fruto do trabalho do 
médico e missionário escocês Robert Reid Kalley, seguem uma linha teo-
lógica conservadora, entretanto sem muita convicção de suas raízes. Creem  
na Bíblia como única Regra de Fé e Prática, tendo como Declaração de Fé 
os chamados 28 Artigos da Breve Exposição das Doutrinas Fundamentais 
do Cristianismo72, e estão novamente se voltando para atividades sociais 
mais agressivas.

São biblistas em seus costumes, portando a Escritura em sua cami-
nhada para o serviço religioso e em visitações. Estudam a Bíblia semanal-
mente, embora em número reduzido de interessados, e comumente aceitam 
de bom grado, até por comodidade, a pregação leiga, um estilo teológico 
de John Wesley.

72 Kalley notou que muitos membros da Igreja Evangélica Fluminense não possuíam 
conhecimentos precisos sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo, sendo neces-
sário elaborar-se uma súmula das doutrinas, não só para instrução dos neófitos, como 
também para instrução dos crentes em geral. Em sessão de membros realizada em 2 de 
outubro de 1874, apresentou a necessidade de “uns artigos de fé” que resumissem as 
“doutrinas fundamentais do cristianismo, ensinadas pela IE Fluminense e aceitas por 
todos os membros”. No dia 2 de julho de 1876, Kalley presidiu pela última vez, no Rio 
de Janeiro, a celebração da Santa Ceia do Senhor. Nesse dia, os 28 Artigos foram sole-
nemente assinados por ele, pelo Pr. João Manoel Gonçalves dos Santos, seu sucessor 
no pastorado da IE Fluminense, e por todos os oficiais da Igreja.
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A Leitura (Reformada) da Bíblia:
Avaliação e Desafios

Paulo Sérgio de Proença

Introdução

Um dos princípios fundamentais do movimento da Reforma diz que 
a Bíblia é a autoridade máxima em questões de fé. O movimento reforma-
do legou-nos uma forma peculiar de leitura da Bíblia e, consequentemente, 
diferente forma de ler a vida. Isso provocou um reordenamento religioso 
que projetou enorme influência no mundo ocidental.

De fato, a Bíblia tem desempenhado papel de motivação e instrução 
para o crente. Ainda hoje podemos identificar, nas manhãs de domingo, os 
fiéis portando suas Bíblias sob os braços, dirigindo-se aos templos para os 
cultos e escolas bíblicas dominicais.

Propomos, nesta breve reflexão sobre o fenômeno da leitura da 
Bíblia, uma abordagem um pouco diferente; talvez, pensamos, possam 
ser deixadas um pouco de lado as razões históricas que caracterizaram a 
leitura reformada da Bíblia; outros elementos desse fenômeno, às vezes 
esquecidos ou desprezados, podem lançar luzes novas e desafiadoras sobre 
esse processo dinâmico de leitura e releitura da Bíblia; ele é um fenômeno 
de elaboração de um discurso religioso (organizador do mundo) sobre o 
sagrado, e como tal deve ser compreendido.
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Nesta tarefa, não nos preocupa um rigoroso olhar para o passado, 
para a história (rica) do protestantismo. Interessa-nos entender o presente, 
e, a partir disso, procurar alternativas para a construção de um futuro mais 
alvissareiro e mais digno da herança religiosa que recebemos.

Naturalmente, não é nossa pretensão esgotar o assunto; nos servire-
mos de alguns princípios das ciências afins à religião sem, contudo, seguir 
à risca os cânones acadêmicos. Muitas observações são de caráter pessoal, 
fruto da vivência do dia-a-dia das comunidades protestantes. Uma obser-
vação importante: os termos “reformado” e “protestante” não são sinô-
nimos; contudo, sugerimos que sejam assim considerados neste trabalho.

1. Reforma: produto do seu tempo

A Reforma Protestante do século XVI foi fruto (amadurecido) do 
seu tempo. O movimento reformado deve ser entendido sob o impacto das 
circunstâncias históricas que o determinaram. As navegações desco-
briam um mundo novo, com fortes impactos no mundo religioso de então. 
A Reforma incorporou o princípio da volta às fontes do Renascimento, 
com o qual partilhou a preocupação com o estudo de documentos antigos, 
a necessidade de conhecer as línguas originais para interpretá-los, entre 
outras afinidades. O monge Lutero comprovou a eficácia dessa descoberta, 
motivada pela leitura da “Palavra de Deus”. Um elemento de condição 
revolucionária foi a adoção do sacerdócio universal do crente, que pavi-
mentou a libertação das garras institucionais da igreja medieval, o que pro-
vocou a valorização do livre-arbítrio e deu maior autonomia ao indivíduo; 
isso afetou decisivamente a alma protestante. A imprensa proporcionaria 
divulgação de exemplares (a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso!), 
agora disponíveis em maior quantidade. Tudo isso, enfim, contribuiu para 
a erupção do movimento reformado.



55PNV 153/154

2. A leitura da Bíblia: discurso religioso

Como dissemos, interessa-nos entender o “jeito” protestante de ler a 
Bíblia e o mundo. Para tanto, partimos do pressuposto de que a leitura da 
Bíblia é um discurso religioso e, por isso, apresenta as características ge-
néricas dele. Deve ser levado em consideração que o discurso religioso é, 
antes de tudo, um “discurso”, uma fala: uma “fala” que se sustenta e se jus-
tifica a partir de uma especial relação com o sagrado. Nessa relação singu-
lar, Deus é o totalmente “Outro”, o indescritível. Mas não há outro recurso 
para a expressão dessa experiência que não a linguagem humana. Como 
tal, essa fala sobre Deus é um fenômeno linguístico, pois as categorias 
religiosas somente têm existência enquanto apreensíveis pela linguagem 
humana; para tentar simplificar, poderíamos admitir que a linguagem é o 
suporte material de categorias mentais-religiosas que dão sentido à vida.

2.1. No caso específico da religião, o discurso se ocupa de elementos 
“sagrados” que são responsáveis pela organização de nossa relação com 
Deus e com o mundo. Esta relação se torna indispensável, pois o homem 
se vê ameaçado, no que diz respeito à acomodação à ordem natural e social 
e no que diz respeito ao seu destino, que abriga grandes interrogações, 
motivadas pelas limitações próprias da vida; há dúvidas e incertezas que 
circunscrevem a fragilidade e insegurança humanas; isso torna a religião 
necessária para dar sentido à vida marcada por sentimentos de impotência, 
contingência e medo do desconhecido. A religião, com seus discursos, pro-
duz uma “fala compensadora”, necessária para que a vida seja pelo menos 
suportável. Assim, não é difícil perceber que o discurso religioso se ocupa 
de categorias do “absoluto” e, por isso, não pode dar margem a dúvidas 
nem a ambiguidades, sob o risco de se tornar desajustado à finalidade para 
a qual foi articulado. Esse discurso tem respostas prontas, acabadas. Um 
discurso assim caracterizado tende a ser dogmático, autoritário, exclusivo: 
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um discurso unívoco, que produz e reproduz verdades intocáveis, consi-
deradas válidas em qualquer tempo e espaço.

Essa característica do discurso religioso é um fenômeno verificável 
genericamente, não sendo aplicável somente ao protestantismo; no entan-
to, tal fenômeno produziu consequências importantes na forma peculiar da 
leitura protestante da Bíblia.

2.2. A Bíblia, como fonte da revelação, sempre foi um dos pilares 
do movimento protestante. Podemos perceber que as características do dis-
curso religioso acima (superficial e rapidamente) descritas se aplicam de 
forma objetiva ao “jeito” protestante de ler a Bíblia. O discurso religioso 
instaura a verdade. E, por ser detentor da “verdade”, deflagra uma polariza-
ção com os outros discursos que são, por força de contraste, caracterizados 
como “não-verdade”. Discursos opostos, discursos inimigos. O que detém 
a verdade se torna arrogante e intolerante. No caso do protestantismo, isso 
foi alimentado por características históricas (no Brasil, que se tornou um 
campo de exacerbação, essa intolerância foi dirigida principalmente contra 
os católicos, reproduzindo, de certa forma, o momento inaugural do mo-
vimento). A leitura protestante foi afetada por isso tudo. Por ora não nos 
interessa explicar as razões históricas dos fatos relativos a essa particular 
relação com a Bíblia; interessa-nos verificar a validade de um modelo de 
leitura e sua manutenção diante dos desafios da construção de um espírito 
religioso que seja, pelo menos, apto a enfrentar os desafios de um mundo 
diferente.

2.3. A fala sobre Deus é linguagem humana. Na Bíblia, a fala de Deus 
é registrada em língua de homens, compreensível, comunicável. Quando 
Deus se revela, ele usa linguagem humana; o mesmo ocorre quando ele 
se esconde, quando chama profetas, quando constitui reis ou os destitui... 
quando aprova ou desaprova. A Bíblia é uma fala de Deus, sim, mas é uma 
fala humana, absolutamente humana.
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E por ser tão humana, é marcada por sua condição histórica, pois não 
se pode compreender o ser humano sem a devida inserção no seu tempo e no 
seu espaço. E, no tempo e no espaço, o humano muda. Hoje, somos diferen-
tes do que eram os nossos antepassados; esse fenômeno é enriquecedor, pois 
faz especial cada geração; contrariamente aos animais, que não mudam, os 
homens agem sobre a natureza e agem uns sobre os outros, no tempo e no 
espaço, construindo aquilo que se chama de cultura. Se o espaço e o tempo 
condicionam a vida humana, é imperioso reconhecer, há determinantes his-
tóricos que a tornam muito complexa; essa complexidade torna singular cada 
geração, que tem suas próprias marcas, angústias e esperanças. Isso interfere 
no processo religioso de busca, no sagrado, da satisfação de nossas carências 
e da necessidade de encontrar respostas organizadoras do mundo (diante das 
perguntas que são reflexos de desajustes); de certa forma, na relação com 
o sagrado, cada geração tem suas próprias perguntas, para as quais busca 
respostas adequadas (o termo “geração”, aqui, não se limita ao significado 
biológico; alcança períodos cronológicos que acolhem as mesmas respostas 
religiosas, organizadoras do processo de ajuste ao mundo).

2.4. Isso entra em conflito com o que acima foi dito a respeito da 
natureza tipológica do discurso religioso. Se o discurso religioso tende a 
se cristalizar como “verdade” imutável, que é resposta divina a problemas 
humanos, como sustentá-lo permanentemente se os homens mudam e com 
eles os seus problemas e angústias? Esse é um dilema difícil de ser supe-
rado e que, ao longo da história do protestantismo, tem provocado fissuras 
e desencontros terríveis com desastrosas consequências. O protestantismo 
tem se construído, ao longo de sua história, com o cimento da intolerância; 
é dividido, machucado, coxo. Grupos rivais travam lutas internas, cada 
qual amaldiçoando os demais, simplesmente por serem diferentes. Parti-
cularmente, no que diz respeito ao estudo/leitura da Bíblia, temos (pelo 
menos) duas tendências principais, excludentes:
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2.4.1. Alguns têm sustentado, por um lado, a possibilidade de in-
serção da Bíblia num horizonte humano de produção e recepção; a Bíblia 
não deixaria de ser um livro especial, mas, por ser humano, é histórico e 
passível de ser estudado por metodologia crítica apropriada; a Bíblia não 
tem nenhum compromisso com a ciência... temos deste lado os chamados 
(não apropriadamente) liberais.

2.4.2. Por outro lado, há os que assim não entendem. Para esses, a 
Bíblia é o depósito da Palavra de Deus e não contém erros, sendo, portanto, 
grande engano procurar interpretá-la por meio de métodos críticos. Aqui 
temos os fundamentalistas, também conhecidos como conservadores. 
Afirmam que a Bíblia foi “ditada” por Deus.

Fundamentalistas e liberais têm sido inimigos no campo da leitura 
da Bíblia. Cada grupo tem a “sua” verdade, que, por sua própria natureza, 
para se constituir como verdade, se apoia na “não-verdade” do discurso do 
outro.

3. Apólogo dos dois escudos

A propósito disso, vejamos uma pequena e interessante narrativa 
que muito se relaciona com o fenômeno das divergências entre liberais e 
fundamentalistas; ela indica um longo aprendizado a ser assimilado por 
nós, protestantes... Trata-se de um apólogo; um apólogo é parecido com 
uma parábola; é uma estória que se serve de elementos simples da vida 
para mostrar lições de elevada sabedoria. Vamos a ele; chama-se “Apólogo 
dos dois escudos”:

Conhece o apólogo do escudo de ouro e de prata? Eu lho conto. No tempo 
da cavalaria andante, dois cavaleiros armados de ponto em branco (= com 
cuidado, com esmero, completamente), tendo vindo de partes opostas, en-
contraram-se numa encruzilhada em cujo vértice se via erecta uma estátua 
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da Vitória, a qual empunhava numa das mãos uma lança, enquanto a outra 
segurava um escudo. Como tivessem estacado, cada um de seu lado, excla-
maram ao mesmo tempo:
– Que rico escudo de ouro!
– Que rico escudo de prata!
– Como de prata? Não vê que é de ouro?
– Como de ouro? Não vê que é de prata?
– O cavaleiro é cego.
– O cavaleiro é que não tem olhos.
Palavra puxa palavra, ei-los que arremetem um contra o outro, em combate 
singular, até caírem gravemente feridos.
Nisto passa um dervis, que depois de os pensar com toda a caridade, inquire 
deles o motivo da contenda.
– É que o cavaleiro afirma que aquele escudo é de ouro.
– É que o cavaleiro afirma que aquele escudo é de prata.
– Pois, meus irmãos, observou o daroês, ambos tendes razão e nenhum a 
tendes. Todo esse sangue se teria poupado, se cada um de vós se tivesse 
dado ao incômodo de passar um momento ao lado oposto. De ora em diante 
nunca mais entreis em pendência sem haverdes considerado todas as faces 
da questão.73

Alguns aspectos nos interessam de perto e ilustram elementos de 
nosso jeito protestante de ler a Bíblia, para os quais deve ser projetada 
ênfase especial.

3.1. O lugar de cada um

A visão (percepção, maneira de ver e avaliar o mundo) de cada ca-
valeiro é determinada pelo lugar que ocupam em relação à estátua. Cada 
soldado a avalia de determinado ângulo; esse lugar é “fatal” no processo 

73 Citado por FIORI, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 
p. 15.
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de conhecimento. Do lugar em que se encontravam, elaboraram a síntese 
de sua experiência: “Que rico escudo de ouro”/ “Que rico escudo de pra-
ta”. Ambos estavam certos. Ambos estavam errados: “Pois meus irmãos, 
observou o daroês, ambos tendes razão e nenhum a tendes”.

A isso podemos associar o que foi dito sobre a condição históri-
ca como fator determinante na construção de nossa visão de mundo, se  
assumirmos que o “lugar” de cada cavaleiro pode corresponder ao “lugar” 
específico (social, histórico, etc.) em que se situa o sujeito produtor de 
qualquer discurso. Esse lugar não varia apenas no tempo. Em um dado mo-
mento histórico, outras condicionantes podem determinar um “lugar” dife-
rente para diferentes sujeitos. Se isso procede, devemos pensar que todos 
os discursos, de quem quer que seja, serão sempre produzidos de um lugar 
específico, a partir do qual devem ser entendidos. Em outras palavras, é um 
discurso marcado pela parcialidade.

3.2. A parcialidade

“Todo esse sangue se teria poupado, se cada um de vós se tivesse dado ao 
incômodo de passar um momento ao lado oposto. De ora em diante nunca 
mais entreis em pendência sem haverdes considerado todas as faces da 
questão”.

Passar para o outro lado é adquirir sensibilidade para observar as 
pessoas e coisas a partir do lado em que o outro se encontra. Por que isso 
é tão difícil e provoca derramamento de sangue (muitas vezes inocente)? 
Passar ao lado oposto é, de fato, para muitos, um verdadeiro incômodo. 
Porque, simplesmente, isso exige, pelo menos, a admissão do princípio de 
que a nossa visão de mundo não é a única. E talvez não seja a certa, nem a 
melhor! Grande contradição em relação à natureza do discurso religioso...  
Se as coisas assim vão, estamos condenados à perpétua desconfiança e 
desajuste em relação ao outro. Maior das contradições, nossa redenção  
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implica a admissão de que não somos os únicos certos nem os mais cer-
tos... Nossos discursos são sempre parciais; trazem a marca da limitação do 
lugar em que nos encontramos... Isto é muito complicado: admitir que os 
outros discursos podem estar certos implica o fato de que, pelo menos, há 
os mundos e valores (religiosos, inclusive) criados pelos discursos alheios.

3.3. Articulação de contrários

Como vimos, a parcialidade é deformadora da realidade e pavimenta 
o caminho para a intolerância e para a violência. A apreensão totalizadora 
implica o processo de reversibilidade, de empatia; “ver o mundo” a partir 
do lugar do outro é indispensável para que o conhecimento parcial que 
temos, do nosso lugar, possa completar-se. Para isso, o outro não precisa  
– não deve! – ser eliminado; precisa ser conservado, pois é necessário ao 
enriquecimento da nossa experiência. Os contrários devem articular-se, 
para ganho comum. Parece simples a tarefa, mas exige grande desprendi-
mento. Não sei se nós, os protestantes, estamos dispostos e preparados para 
tal despojamento.

A articulação de contrários, necessária à superação da parcialidade, 
pode ser entendida como uma tarefa que se combina com a natureza do 
amor, tema tão caro a nós, cristãos. O amor é a superação máxima da par-
cialidade, sediada no indivíduo. O amor é a afirmação da importância do 
outro para a complementação da natureza humana; ninguém é completo 
em si mesmo ou por si mesmo; “amor” deve ser entendido em sentido 
genérico, em que contempla todo e qualquer movimento de encontro entre 
pessoas. Nós precisamos do “outro” e também do discurso do outro; o 
outro precisa de nós; esse encontro é a afirmação máxima da articulação 
de contrários.

O apólogo acima transcrito é portador de uma realidade tragica-
mente experimentada pela tradição protestante. Não aprendemos ainda a 
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articular a parcialidade (intrínseca à nossa natureza) com a nossa herança 
religiosa, particularmente no que diz respeito à interpretação da Bíblia.

4. As releituras na Bíblia e da Bíblia

Se a produção de qualquer discurso religioso é determinada pelo 
“lugar” do produtor, a fala sobre Deus é variável de acordo com o lugar 
em que se situa o fiel. E ela não é “a fala”, no sentido de que se constitui 
na “única” via de expressão da experiência religiosa. É “uma resposta” 
dada às perguntas particulares feitas pelo sujeito produtor do discurso, na 
relação com o sagrado. E, como cada geração tem suas próprias perguntas, 
devem elas ser compatíveis com as características próprias de quem as 
formula. Em outras palavras, há uma permanente reorganização do mundo, 
operada por novas gerações, com a elaboração de novas perguntas – e, con-
sequentemente, há procura por novas respostas –, para o necessário ajuste 
ao mundo, pela mediação da experiência religiosa.

Podemos admitir que cada geração faz uma releitura da tradição 
religiosa a que pertence, num significativo processo de revalorização, a 
fim de torná-la relevante para o processo de ajuste ao mundo em que se 
vê inserida. Esse processo é contínuo. Esteve presente na elaboração dos 
escritos bíblicos.

4.1. No Antigo Testamento

Os escritos bíblicos foram sendo compostos ao longo de milhares de 
anos; gestados no útero da história humana, receberam as marcas da gran-
deza e da vileza dos homens; nasceram do conflito e da esperança de cada 
geração. A Bíblia é composta por camadas de escritos que são, na verdade, 
processos de releitura. As primeiras são as iniciadoras, aquelas chamadas 
“fundantes”, às quais o povo recorre para reconhecer suas origens. Os pa-
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triarcas são os precursores, mas é no êxodo que temos a formação de um 
povo e o estabelecimento de uma aliança nacional com Deus. Do êxodo 
nasce um povo com vocação para a liberdade.

Sob outro ponto de vista, o êxodo, considerado como um documento 
literário, também pode ser entendido como uma reelaboração de gerações 
posteriores, as quais sentiram a necessidade de registrar os eventos ma-
trizes das experiências religiosas do povo a que pertenciam. Em outros 
momentos significativos da vida nacional, de crise ou de afirmação, a ex-
periência religiosa dos pais e das primeiras gerações passava pelo crivo da 
releitura, para a necessária adaptação.

4.1.1. A monarquia
Foi um período de glória, principalmente sob o reino unido. A vitó-

ria sobre os inimigos, a extensão do reino, a prosperidade econômica, entre 
outros fatores, foram vistos como bênçãos de Deus. A antiga aliança agora 
se modificava, tomando os contornos de uma renovação monárquica. Davi, 
o primeiro grande rei, passaria a ser o modelo, e de sua dinastia haveria 
de vir o Messias. Temos aqui um processo de releitura que viu o destino 
nacional desenhado do “lugar” da monarquia.

4.1.2. O exílio
Um momento de crise e de comoção nacional. Um outro “lugar” 

determina a experiência religiosa. O discurso da crise não pode ser idên-
tico ao da glória. A contenção da euforia, a contrição e o exame crítico do  
passado procuram respostas para a explicação do fracasso. A fé e a espe-
rança na redenção do opressor dão o tom, agora. O que fizemos de errado?

Nos grandes momentos de crise, também ocuparam a cena os profe-
tas, os homens da “fala”; como tal, foram a consciência crítica na execução 
da tarefa de sempre elaborar a releitura do(s) pacto(s).
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4.2. O Novo Testamento

O Novo Testamento é a grande releitura do Antigo. Agora motiva-
das por novas perguntas como esta: “És tu aquele que estava para vir ou 
havemos de esperar outro?” (Mt 11,3), as primeiras gerações de cristãos 
promoveram uma revolucionária releitura dos escritos sagrados. Todo o 
Antigo Testamento foi reinterpretado sob os então recentes acontecimen-
tos. Houve uma volta aos escritos do passado, agora interpretados sob o 
evento Cristo. Uma leitura cristológica, eis a grande síntese de releitura do 
Antigo Testamento promovida pelos primeiros cristãos.

Embora de convergência cristológica, o Novo Testamento não é uni-
forme, a começar pelos Evangelhos, que são respostas diferentes à mesma 
pergunta; nada mais natural, pois estavam situados (os evangelistas ou co-
munidades que produziram os evangelhos) em “lugares” (sociais, geográ-
ficos, teológicos) diferentes. As cartas pastorais, igualmente, poderiam ser 
citadas como exemplos de releitura, com respostas diferentes das apresen-
tadas pelos evangelistas, pois elas respondiam a diferentes necessidades. E 
o que dizer do Apocalipse?

Aos poucos, cada releitura, cada camada foi se sedimentando num 
grande compêndio da memória nacional (caso do AT), até que passaram a 
ser consideradas, no conjunto, uma só fala, harmônica no arranjo desarmo-
nioso de tradições conflitantes (Jz 9,7-16 e 1Sm 8 conservam avaliações 
pessimistas em relação à monarquia, em contraste com tantos outros que a 
defendem com veemência).

4.3. Escritos pós-canônicos

O fenômeno da releitura da Bíblia não se esgota no período canônico. 
Continua com o período dos pais da igreja e tem continuidade nas gerações 
posteriores. Dessas, não poderíamos deixar de mencionar o movimento  



65PNV 153/154

da Reforma como sendo o grande momento de releitura, não somente das 
Escrituras, mas também da tradição cristã pós-canônica.

O processo, contudo, não se esgotou na Reforma, pois é contínuo; ain-
da hoje, as comunidades, no dia-a-dia da vida, elaboram releituras, embora 
às vezes não tenham disso consciência; recentemente o mundo (principal-
mente da economia e da religião) se viu desafiado por uma impressionante 
releitura, a Teologia da Libertação, que não é nada mais nada menos do que 
uma volta aos acontecimentos inaugurais da história bíblica da salvação. 
Referimo-nos ao êxodo, que nasceu sob o sonho da liberdade/libertação de 
estruturas opressivas. Temos também as comunidades pentecostais, que têm 
sua maneira própria de viver a espiritualidade e reelaborar a vida religiosa.

Conclusão

A parcialidade tem um viés de contradição com a natureza do dis-
curso religioso. Aparentemente. O aspecto totalizador e dogmático somen-
te é válido para o “lugar” em que foi produzido. Resta-nos o desafio da 
mudança de perspectiva e de postura em relação a leituras e releituras da 
Bíblia. Nesta abordagem sucinta, pudemos verificar a necessidade de ter-
mos coragem para dar a elas sua exata dimensão: as leituras da Bíblia, 
como discursos religiosos, são “falas humanas” sobre Deus. Em outras 
palavras, mais diretas: é preciso dessacralizar o discurso religioso de sua 
pretensão dogmática, com a consequente abertura para o “outro”. Tal pos-
tura implica uma proposta ecumênica, enriquecedora, dentro do espírito da 
superação das diferenças, na tentativa de articulação de contrários.

Essa é a grande “releitura” que precisamos fazer, nós, os protestan-
tes. Não sei se estamos dispostos a isso. Somos muito orgulhosos de ter as 
doutrinas corretas e a correta interpretação da Bíblia. Isso é exigir demais 
do protestantismo? Talvez! Por outro lado, essa exigência é decisiva para 
a “nossa” sobrevivência...



Releitura da Bíblia a partir 
da tradição evangélica
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Sonhando a partir do Exílio:
releitura de EzequieI 47,1-12

Elsa Tamez

Hoje se fala muito do jubileu, mas todos e todas nós sabemos que 
ele não está logo ali dobrando a esquina. Está muito longe de ser uma 
realidade, e, pior ainda, parece que se afasta cada vez mais. O que pulula 
ao nosso redor é, antes, o antijubileu. Ou seja: dívidas, exclusões, prisões, 
pessoas sem terra ou casa e mortes prematuras. Não obstante, apesar disso 
afirmamos o jubileu porque essa é nossa tarefa como cristãos e cristãs de 
fé. Cremos na ressurreição, cremos na vida abundante como presente de 
Deus, e temos esperança mesmo em tempos de estiagem messiânica.

Letty Russel, uma das primeiras teólogas inspiradoras para muitas 
mulheres cristãs de todo o mundo, sempre esteve preocupada não só com 
a situação de desvantagem em que se encontram as mulheres, mas também 
dos pobres e excluídos por causa de sua raça e situação socioeconômica. 
Boa parte da força de seus escritos reside no fato de ela manter viva a espe-
rança de uma mudança para o bem de todas e todos. Por isso sua teologia 
carrega, inevitavelmente, uma marca escatológica. Dedico esta reflexão a 
ela pela passagem de seu aniversário.74

74 As ideias centrais desta meditação foram apresentadas na mensagem do culto por 
ocasião da celebração do 75º aniversário da Universidade Bíblica Latino-Americana, 
em junho de 1998.
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É possível falar de sonhos numa situação sistemática antiutópica? 
Como torná-los dignos de crédito quando não se conta com sinais claros, 
significativos, que comprovem parte de sua factibilidade? Hoje se fala com 
frequência do jubileu, um belo sonho que visualiza justiça nas relações en-
tre os seres humanos e destes com o cosmo, mas como falar dele sem tirar 
sua força e trivializá-lo?

Creio que uma das maneiras dignas de crédito de fazê-lo hoje em dia 
é quando se o faz a partir do exílio e na metade do caminho, apostando em 
sua chegada futura. Encontramos alguns elementos dessa atitude nos orá-
culos do profeta Ezequiel, naqueles que anunciam a reconstrução. Para esta 
breve meditação vou me basear na visão profética de Ezequiel registrada 
em Ez 47,1-12. Farei isso guiada pelas seguintes perguntas: quem fala do 
jubileu, a partir de onde, quando, o que e como? Estas perguntas permitem 
cobrir o assunto de uma maneira enraizada na realidade concreta.

1. Quem fala do “jubileu” e a partir de onde?

Um deportado na Babilônia, Ezequiel, do século VI a.C., filho do 
sacerdote Buzi, que se supunha que seguiria a tradição de seu pai. Prepara-
va-se para servir a Deus a partir do templo. Mas as coisas não aconteceram 
de acordo com as expectativas. A situação política e econômica no interior 
da Palestina se transforma num caos, primeiro frente ao poder assírio e de-
pois frente ao da Babilônia. E quando este último domina Judá, sua pátria, 
Ezequiel, junto ao rei e outros, é levado para o exílio em 598-597. Era a 
primeira de quatro deportações.

Sem templo nem sacrifícios, aquele que fora preparado para ser sa-
cerdote é chamado para profetizar a partir do cativeiro, onde passou toda 
a sua vida. Desse lugar acompanhou os acontecimentos ocorridos entre 
o império babilônico e seu insignificante país. Lá no exílio recebeu mais 
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três ondas de deportados e, pior ainda, ouviu falar, a partir do império, da 
espantosa tragédia do assédio, da tomada e da destruição de Jerusalém e 
seu templo no ano de 586. Incêndio, violações, mortes brutais, arrasamen-
to total de seu lugar de origem eram imagens que se acumulavam em seu 
coração.

Ainda assim, impotente e a partir do próprio país que arrasou sua 
pátria, ele teve a força de ver além dessa realidade de desolação. Teve a fé 
e a coragem de visualizar uma utopia de reconstrução.

Quando se fala do jubileu, deve-se ter presente a situação concreta 
que se vive: dívidas, pobreza, desemprego, violência, discriminação, ex-
clusão, conflitos, tristeza, consumismo desumanizante, situação de letargia 
das igrejas. Porque o jubileu é a boa nova que supostamente põe fim a essa 
realidade de sofrimento e desumanização. É, obviamente, muito mais do 
que um “acordo” entre pobres e ricos, devedores e credores, desemprega-
dos e patrões, violadores e violados.

Se se fala do jubileu a partir do genérico, oculta-se a injustiça, e o 
jubileu perde sua força e deixa de ser jubileu.

2. Quando falar do jubileu?

Isso depende do momento histórico em que se está imerso. Ezequiel 
vive no exílio e vê à distância sua terra assolada. Dificilmente sua mensa-
gem vai ser digna de crédito se disser que já em breve as coisas mudarão 
para melhor.

Além disso, mobilizar os exilados não era fácil. O primeiro grupi-
nho de deportados, do qual Ezequiel fazia parte, era composto, sobretudo, 
de nobres. Estes não tiveram muita dificuldade em acomodar-se à nova 
situação. De fato, por causa de sua posição, não foram tratados tão mal 
pelos chefes da Babilônia. Mas também os outros exilados das demais de-
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portações, que eram de poucos recursos, foram se acomodando. A maioria 
considerou mais atraentes as novidades de um império tão poderoso como 
a Babilônia do que o pequeno e pobre país de Judá, agora destruído. Além 
disso, seguramente era predominante o pensamento pessimista que per-
guntava: para que lutar se a correlação de forças é absolutamente desigual?

Jon Douglas Levenson destaca: “Os exilados chegaram ao ponto a 
partir do qual não há retorno. Nenhum deles pode informar como é o porto 
para o qual vão navegando no mar tumultuado.75

Não obstante, o profeta Ezequiel não se deixa perturbar por esse 
“mar tumultuado”. Ele sabe como é o porto. Sonha a partir do exílio e fala 
da renovação na metade do jubileu, no ano 25. Diz Ez 40,1:

No ano vigésimo quinto de nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo 
dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia, 
veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá.

As visões sempre estão cheias de simbologia. Vinte e cinco anos 
significa a metade do jubileu, onde ainda falta caminho para percorrer. Se 
considerarmos o número 14 simbolicamente como o dobro de 7, seria o 
momento culminante do período de uma cidade conquistada. Ou seja, para 
Ezequiel ou sua escola, havia chegado o momento de falar da reconstrução 
da cidade conquistada e de seu templo.

Na realidade atual de globalização mercantil muitas pessoas e até 
comunidades de todo o mundo vivem como imigrantes ou exiladas em ou-
tros países. E a partir desses lugares estranhos nos quais moram, observam 
a deterioração de seus povos. Muitos anseiam por voltar, mas por causa da 
sobrevivência os caminhos do regresso estão fechados para eles, e, o que 
é pior, os governantes dos países nos quais vivem também lhes fecham as 

75 LEVENSON, Jon Douglas. Theology of the Program of Restoration of Ezequiel 40-48. 
Montana:Scholars, 1976, p, 18.
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portas. É como se “navegassem sem rumo no mar tumultuado”, à espera da 
luz de um porto que os acolha.

Por outro lado, muitas pessoas e comunidades dos países pobres vi-
vem como exiladas em seu próprio continente. Com a privatização acelerada,  
fomos expulsos de nossas próprias terras, praias, rios, matas, mares. E até 
nós mesmos/as nos alienamos assumindo os valores das culturas domi-
nantes. Quando nos acomodamos e ficamos fascinados com as novidades 
do mercado e os avanços tecnológicos, não temos olhos para olhar para as 
desgraças que eles ocasionam. Tampouco nos esforçamos e desvelamos 
para transformar as coisas. A partir do exílio, dentro e fora de nossa terra, 
é-nos difícil ter visões, elaborar sonhos.

Além disso, nós que pensamos de um jeito diferente somos como 
profetas deportados. Deportados pela própria corrente tecnocrática e 
mercantilista, deportados pela corrente da ideologia da falta de fé e es-
perança em alternativas mais humanizantes. Deportados porque a soli-
dariedade torna-se cada vez mais tediosa. Ninguém quer ouvir denúncias 
de exploração e injustiça, que são as mensagens dos profetas do Antigo 
Testamento. No livro de Ezequiel, por exemplo, só se fala de denúncias e 
juízos nos primeiros 40 capítulos.

Hoje ninguém quer ouvir falar dos pobres ou a partir dos pobres. 
Temos o sentimento de que parece anacrônico falar de injustiças. Ora, se 
isso é assim, então anacrônica é também a realidade que vemos. Porque o 
número de pobres é muito maior do que em décadas passadas. As mulheres 
e crianças não cabem nos albergues para mulheres espancadas. Os assassi-
natos, na Colômbia, por exemplo, não param de aumentar. Este ano (1998), 
monsenhor Juan Girardi foi assassinado por denunciar a sistemática vio-
lação dos direitos na Guatemala. E eu me pergunto: será que há também 
assassinatos anacrônicos?
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Nós, profetas deportados, temos dois grandes desafios: um é o de ver 
a partir do “exílio” uma realidade nova, apesar das realidades atuais que 
a negam sistematicamente. Precisamos de olhos de águia para distinguir o 
porto rumo ao qual devemos navegar. E o outro desafio é convencer nossa 
gente de que as coisas vão mudar. Ezequiel faz isso porque tem a confiança 
necessária em Deus e crê ser um profeta enviado por Deus.

Não obstante, para que a fé não seja debilitada, é importante reco-
nhecer que se está na metade do caminho, e a partir deste tempo vão se 
abrindo os caminhos rumo ao jubileu.

3. O que é o jubileu?

Trata-se, em termos muito simples, de afirmar uma vida digna para 
todos e todas num contexto onde prevaleçam a justiça, a liberdade, a felici-
dade, a solidariedade mútua e a gratuidade. Levítico 25 descreve o jubileu 
com leis de justiça. Jesus de Nazaré o assume em seu ministério, segundo 
Lc 4. Outros profetas o fazem com metáforas.

O profeta visionário narra seu sonho com poesia. Geralmente a uto-
pia é construída com a linguagem simbólica; a forma poética penetra as 
consciências e corações mais do que a racional, pois é menos linear e mais 
abrangente.

Ezequiel vê o jubileu como um rio. A visão é fascinante para os 
leitores. Começa em 47,1: “Ele me fez voltar à entrada da casa, e eis que 
saíam águas do saguão da casa para o oriente...”

Ezequiel é guiado por alguém que o faz ver como vai crescendo a 
água que sai da casa de Deus. Ela começa como uma simples água que sai 
da porta, que vai se transformando num pequeno arroio. O guia o faz cami-
nhar mil côvados pelo arroio que lhe dava pelos tornozelos. Depois o faz 
caminhar mais mil côvados pela água, que agora lhe chega até os ombros. 
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E depois o guia mede mais mil côvados, mas Ezequiel já não consegue 
passar pelo rio, pois este o cobre. Só nadando poderia seguir adiante. E o 
guia lhe diz: “Viste isto, filho do homem?”

Então eles vão para a margem e retornam. O profeta observa fasci-
nado o rio e o guia lhe descreve suas faculdades prodigiosas.

O símbolo da água permeia o relato, aparecendo 14 vezes em 12 
versículos. Importantíssimo é o símbolo do rio junto ao deserto e ao Mar 
Morto, lugar maldito da Palestina, onde os peixes não podem viver por 
causa da grande quantidade de sal.

Trata-se de um rio que se dirige para o Mar Morto, lugar onde não há 
vida. As águas de debaixo da porta da casa de Deus correm rumo à região 
oriental, a mais desértica, descem à campina e entram no Mar Morto. Nes-
se momento as águas são transformadas em águas vivas, frescas.

O rio que corre na direção do mar tem um poder milagroso. A visão 
evoca os rios do paraíso, o Eufrates e o Tigre. O guia explica:

“Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que 
passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, 
tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este 
rio.” (47,9)

Esta é a visão que Ezequiel sonha a partir do exílio. É sua interpreta-
ção do jubileu, a qual pode ser digna de crédito porque ele a faz na metade 
do caminho, deixando claro que falta percorrer um trecho para chegar ao 
jubileu. Em outras palavras, é preciso continuar navegando, abrindo cami-
nhos, orientados pela “luz que emana desse porto”.

Ezequiel vê, a partir do exílio, a transformação radical de uma re-
gião em ruínas, sem vida e sem sinais de restauração. Curiosamente, aque-
le que havia se preparado para ser sacerdote vê seu ministério, sobretudo, 
fora do templo, e o faz conscientemente. Da casa de Deus sai água, apenas 
uma fonte. É a presença de Deus, que não fica no templo. O rio, à medida 
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que corre pelas cidades e pelos campos rumo ao Mar Morto, torna-se irre-
freável como projeto de restauração da vida, curando e vivificando corpos, 
sociedades e todo o habitat. Quem não tinha trabalho agora tem, sem medo 
de perdê-lo.

Diz o guia: “Junto ao rio se acharão pescadores; desde En-Gedi 
até En-Eglaim haverá lugar para se estenderem redes; seu peixe, segundo 
suas espécies, será tão numeroso como o peixe do Mar Grande”, isto é, do 
Mediterrâneo (Ez 47,10). Esta parte alude à vida social, ativa. Em-Gedi e 
En-Eglaim são lugares situados um em frente ao outro no Mar Morto. Em 
47,11, o guia esclarece que as lagoas e os pântanos ficarão com sal. O sal 
era importante não só para dar sabor, mas também para a indústria.76

Nesse sonho se observa uma relação harmoniosa entre a natureza 
e a humanidade. Ninguém poderá morrer de fome nem de doença, pois a 
natureza não deixará de proteger os seres humanos durante todo o ano. Ela 
produzirá até mesmo fora de estação, porque o que está por trás é a água, 
símbolo do cuidado carinhoso de Deus para com sua criação. E ninguém se 
atreverá a atacar a natureza porque ela é amiga protetora. A visão termina 
assim:

Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de 
árvore frutífera; suas folhas nunca cairão, nem faltará seu fruto. A seu tem-
po amadurecerá, porque suas águas saem do santuário; seu fruto servirá de 
alimento, e sua folha, de remédio. (47,12)

Antes de escrever sobre o rio, Ezequiel tem a visão de como seria 
o templo, e de fato dedica sete capítulos, bastante enfadonhos, às medidas 
exatas das plantas da construção do novo templo. Na visão do rio, o lugar 
santo onde não há entrada para o impuro fica superado pela presença vivi-

76 ZIMMERLI, Walther. Ezechiel 25-48. 2.Aufl. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1979, 
p. 1198 (BKAT XIII,2).



77PNV 153/154

ficante de Deus fora de sua casa. Até a saída da água do templo é modesta, 
apenas um olho d’água.

4. Como o jubileu se torna realidade?

Esta é a pergunta difícil quando se fala de utopias em tempos de 
esperanças vulneráveis. O jubileu de Levítico 25 o implanta por meio da 
legislação. De fato isto é o mais prático e aponta para sua factibilidade. 
Entretanto, por ser lei, pode ser evadida, manipulada ou imposta em grau 
tal que acaba produzindo o contrário, porque há inevitavelmente uma sen-
tença condenatória para quem não cumpre a lei. Então o sentido se inver-
te: quem não liberta o escravo é levado prisioneiro, quem não restitui as 
dívidas pode ser condenado à morte. Por isso, o que se deve sublinhar em 
Lv 25 é a ideia de que haverá um momento de libertação e eliminação de 
injustiças. Talvez por isso os profetas se veem obrigados a falar de uma lei 
inscrita no coração, de maneira que se ame o próximo, não porque a lei o 
diz, e sim por pura graça. Trata-se de uma lei permeada pela graça.

Em Ezequiel há uma tensa combinação entre graça e lei como tenta-
tiva de resolver o problema.77 O rio transbordante, que é pura graça e sem 
controle, acontece no centro de medidas exatas, prévias e posteriores. Nos 
capítulos anteriores (40-46) aparecem primeiro as plantas e medidas do 
futuro templo; depois do rio que ultrapassa todas as medidas, aparecem de 
novo as medidas exatas, mas agora sob a legislação de uma reforma agrá-
ria, ou seja, da repartição igualitária das terras entre as tribos. Essas leis, 
talvez “contagiadas” pelo rio de Deus, superam as leis mosaicas, pois em 
Ez 47,13-48,35, os imigrantes não só serão respeitados, como estipulava a 
lei, mas também terão direito à terra, igual a todos.

77 LEVENSON, 1976, p.38ss.
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Quero, com isso, dizer que o sonho sempre será sonho, e assim de-
verá ser: um horizonte aberto que nos convida a sermos seres humanos 
dignos para que reflitamos, cada vez melhor, nossa criação à imagem e 
semelhança de Deus; pois essa é nossa identidade de seres humanos do 
ponto de vista teológico.

Mas o sonho não é suficiente se não há projetos, ações e leis concre-
tas que se orientem por ele. Necessita-se de ambas as coisas, e de ambas 
em tensão. E aí, na medida em que a gente se sinta perto desse horizonte, 
mesmo nas coisas pequenas, o jubileu vai sendo feito, a graça de Deus vai 
sendo sentida e a água do rio vai nos molhando prazerosamente.
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As coisas não vistas como o 
fundamento de nossas escolhas:

a apresentação de Moisés  
em Hebreus 11,23-28

José Adriano Filho

Hebreus 11,1 declara: “Ora, a fé é a substância do que se espera, um 
meio de demonstrar as realidades que não se veem”. Esta definição não é 
dogmática, mas retórica, pois apresenta as características da fé que susten-
tam o argumento que será desenvolvido em todo o capítulo 11. “Fé” signifi-
ca fidelidade, firmeza e confiança em Deus. Hebreus, entretanto, apresenta 
outra característica da fé, já que a conecta com a escatologia: “Nós, porém, 
não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem 
para a conservação da alma” (10,39). Este componente escatológico ajuda 
a definir o significado de “coisas não vistas” mencionado em 11,1. “Coisas 
não vistas” relacionam-se com a citação do Salmo 8 em 2,5-9: “Nós ainda 
não vemos todas as coisas a Ele sujeitas” (2,8b). Como Jesus ainda não 
realizou este glorioso status, a sujeição de todas as coisas a Ele é uma pro-
messa ainda não cumprida (“algo não visto”), mas que com certeza virá. 
Isso faz com que a fé esteja relacionada com a realidade da sujeição última 
de todas as coisas a Cristo, algo esperado, mas que ainda não aconteceu.
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Este aspecto escatológico é importante, mas a compreensão de fé em 
Hebreus 11 não se reduz exclusivamente a ele, pois ela está intimamente 
relacionada com os exemplos de fé que são apresentados. Hebreus nunca 
afirma que estes heróis têm fé, mas que eles agem por ou através da fé, 
sendo algumas vezes recipientes passivos do que lhes acontece pela fé. 
O componente escatológico da fé, já indicado, é também importante em 
Hebreus 11 porque ele indica que os heróis da fé são aprovados por sua 
capacidade de antecipar o futuro. Eles demonstram conhecer os eventos fu-
turos, mesmo quando não podem ver os eventos que ultrapassam o tempo 
de vida deles. Eles são exemplares porque sua fé naquilo que não fizeram 
ou não viram ainda é aprovada por Deus nas Escrituras. Entretanto, apesar 
de aprovados, morreram sem ter recebido as promessas. Por isso, eles são 
“a grande nuvem de testemunhas” (12,1) e “testemunhas das coisas melho-
res” (11,40), tornando a lista de exemplos apresentados uma ilustração de 
definição de fé em Hebreus 11,1.

O tema do êxodo, indicado no v. 22 na afirmação de que “José, ao 
aproximar-se o seu fim, evocou o êxodo dos filhos de Israel”, que continua 
no v. 29, na referência à passagem do mar, onde o povo de Israel está li-
gado a Moisés e, como grupo, formam um novo assunto (v. 29-31), forma 
o contexto menor para a apresentação de Moisés, a qual tem início com o 
seu nascimento e a sua preservação miraculosa: “Pela fé, Moisés, apenas 
nascido, foi ocultado por seus pais, durante três meses, porque viram que 
a criança era formosa; também não ficaram amedrontados pelo decreto 
do rei” (11,23; veja Êx 2,2). Em seguida, os eventos apresentados da vida 
de Moisés indicam um conflito onde “o que se vê” deve ser avaliado em 
função do que “não se vê”. As obras que ele realizou estavam fundamen-
tadas em ou motivadas pelas “coisas ainda não vistas”: Moisés recusou 
ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo ser maltratado junto ao 
povo de Deus, considerando a reprovação de Cristo um ganho maior que as  
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riquezas do Egito, abandonou o Egito em desafio do rei, porque viu o que 
é invisível aos olhos físicos, e celebrou a páscoa com os filhos de Israel.

1. Moisés recusa ser chamado filho da filha do faraó

Logo após a descrição do nascimento e preservação miraculosa de 
Moisés, cujos pais também tinham uma fé que lida com “as coisas não vis-
tas”: “Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, durante 
três meses, porque viram que a criança era formosa; também não ficaram 
amedrontados pelo decreto do rei” (11,23), Hebreus apresenta a primei-
ra realização dele: “Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser 
chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de 
Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado” (v. 24-25). Apresentado 
como membro da família real egípcia e, possivelmente, como o herdeiro 
do trono do Egito, Moisés recusa ser chamado filho da filha do faraó. Ele 
abandona os tesouros do Egito, pois prefere sofrer e compartilhar a sorte 
do povo de Deus. Moisés torna-se parte dos “filhos de Israel” (Êx 2,11) e 
está separado porque escolhe conscientemente deixar o Egito. Como no 
exemplo de Abraão, apresentado em 11,8-16, Moisés deixa seu povo de 
origem. Moisés tinha um alto status e honra. Permanecer neto do faraó, 
e assim considerá-lo não só como o pater familias, mas também como 
patrão e benfeitor, daria a Moisés o poder de um governante e acesso aos 
tesouros do Egito. Entretanto, devido a sua fé, Moisés renuncia a estas 
promessas e rejeita o faraó como uma fonte de prestígio e honra. Ele se 
recusa a ser membro da casa real egípcia e rejeita tudo que ela poderia ter 
fornecido, preferindo ser “maltratado com o povo de Deus”. Ele deixa para 
trás as honras do trono a fim de unir-se a escravos, povo do mais baixo 
status social e sujeitos ao insulto e abuso físico.
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É interessante observar que o prazer da corte do Egito é qualificado 
por dois termos. O primeiro termo, “temporário”, contrasta com “perma-
nente”, utilizado para descrever a herança eterna (10,34; 12,27; 13,14), 
fazendo com que a honra ou conforto possibilitado pela alegria temporária 
do status terreno e riqueza não tenha valor último, estando mesmo sujeito 
a ser transformado em desgraça e dor no dia da visita de Deus. O segundo 
termo identifica este prazer com o “pecado”. Neste texto, pecado é mais 
que transgressão da lei, sendo a recusa a viver em solidariedade com o povo 
de Deus. O conteúdo deste pecado era afastar-se do povo de Deus. Pecado 
é não perseverar, não suportar as injúrias junto dos irmãos e irmãs. Esta 
definição de pecado, ou seja, não ser solidário com o povo de Deus em seu 
sofrimento, e principalmente a perspectiva da impossibilidade de restau-
ração de alguém que peca depois de ter conhecido a fé (6,4-6; 10,26-31),  
relacionam o termo “pecado” com a crise que os destinatários de Hebreus 
estavam enfrentando. O pecado acontece quando a comunhão com o povo 
de Deus é recusada ou abandonada, cedendo à tentação e procurando um 
lugar de prazer na sociedade infiel. Ele também acontece quando alguém 
abandona o “ser maltratado junto ao povo de Deus”, procurando alcançar 
a honra definida pelos inimigos de Cristo. Moisés demonstra a sua fé ao 
escolher “ser maltratado e desonrado junto ao povo de Deus” aos olhos do 
mundo, cuja honra, paradoxalmente, está destinada a ser totalmente destru-
ída no dia da manifestação de Deus. Segundo Klaus Wengst:

Nas histórias de Moisés, o autor redescobre o conflito de sua própria época. 
É o conflito em que se encontra a comunidade, entre a lealdade para com as 
instâncias romanas e a perseverança na profissão de fé em Jesus. Em 10,32 
ele recorda aos seus leitores e ouvintes os “primórdios”, imediatamente a 
seguir ao seu batismo, que os colocara diante deste conflito e, portanto, 
na comprovação de uma luta de sofrimento, a qual atingia, segundo os 
vv. 32-34, a todos na comunidade; a alguns diretamente através da prisão 
e do desprezo público, aos outros pela solidariedade com os diretamente 
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atingidos e pelas consequências daí decorrentes, como a confiscação dos 
bens. O motivo para recordar este tempo de sofrimento é que a ameaça 
existe sempre, de forma latente, e o autor não quer que dela se fuja recor-
rendo à adaptação. Por isso ele exorta, no v. 35, a não perder a coragem e 
o destemor. Analogicamente, na retrospectiva às histórias de Moisés, ele 
menciona duas vezes a intrepidez perante o faraó, que, no contexto deste 
motivo, tanto no v. 25 como no v. 27, é chamado “o rei”. A palavra grega 
que está no fundo designa frequentemente o imperador romano. Os pais 
de Moisés agiram “ancorados na fé” contra um “edito oficial do rei”. A fé 
demonstra-se neles, como nos cristãos a quem o autor da carta se dirige, 
na intrepidez em não temer ser acusado de ilegalidade. O arrojo com que 
Moisés renunciou a seus privilégios e se tornou solidário com o povo de 
Deus oprimido (11,24-26) e, no qual outrora aqueles que não tinham sido 
atingidos pelas medidas persecutórias se tornaram companheiros daqueles 
que eram atribulados por elas (10,33-34), o autor quer que seja mantido 
por aqueles a quem escreve. Outro comportamento seria pecado. Moisés 
“preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar, por um tempo, do 
pecado” (11,25). “Pecado” é, aqui, a recusa da solidariedade com o povo de 
Deus sofredor. Lealdade incondicional oferece segurança, permite gozar a 
vida; a persistência na profissão de fé em Jesus, que se comprova na soli-
dariedade prática, expõe, possivelmente, à perseguição. A descoberta desta 
situação e da sua superação na Escritura encoraja a perseverar na própria 
situação, a permanecer solidariamente na comunidade dos atribulados, a 
não ceder, a contradizer.78

2. A reprovação de Cristo

Na segunda realização de Moisés, Hebreus destaca que a escolha 
dele foi motivada por sua avaliação do valor respectivo dos tesouros do 
Egito e a “reprovação de Cristo”. Com os olhos fixos no galardão, ele 
achou que a “reprovação de Cristo” constituía o maior tesouro: “Porquanto 

78 WENGST, Klaus. Pax Romana: Pretensão e Realidade. Experiências e percepções da 
paz em Jesus e no cristianismo primitivo. São Paulo: Paulinas, 1991, p. 203-204.
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considerou a reprovação de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros 
do Egito, porque contemplava o galardão” (11,26). Este verso é um breve 
comentário, cuja função é similar ao midraxe dos v. 13-16 na seção de 
Abraão. Nos dois casos, Hebreus mostra as motivações dos heróis. Nos v. 
13-16, Abraão, depois de migrar para Canaã, teve de viver como estran-
geiro e peregrino na terra da promessa, pois ele ainda não havia chegado à 
verdadeira pátria. Moisés, por sua vez, considera “a reprovação de Cristo” 
um ganho maior que os tesouros do Egito. Hebreus destaca este aspecto 
emocional, tanto ao falar dos patriarcas quanto de Moisés, pois mesmo 
que os deixe saber que há galardões que os esperam, eles não os experi-
mentaram durante as suas vidas. A fé avalia as realidades terrenas à luz 
das realidades eternas, fazendo com que o que pode provocar reprovação 
e desonra aos olhos do mundo seja transformado no caminho para a honra 
diante de Deus.

Portanto, qualquer que seja o significado de “reprovação” em 11,24-26, 
ele deve também concordar com o uso da mesma expressão em Hebreus 
13,12-13, onde aos destinatários é dada a exortação de carregar a “reprova-
ção de Cristo”: “Por este motivo Jesus, para santificar o povo com seu pró-
prio sangue, sofreu do lado de fora da porta. Saiamos, pois, ao seu encontro 
fora do acampamento, carregando a sua reprovação”. Esta exortação, além 
disso, relembra a experiência anterior de desgraça: “Mas recordai-vos dos 
vossos primórdios: mal havíeis recebido a luz e já aturáveis um doloroso 
combate, aqui, oferecidos em espetáculo sob injúrias e perseguições; ali, 
feitos solidários dos que sofriam tais tratamentos. E, de fato, participas-
tes nos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes alegremente a espoliação 
dos vossos bens, sabendo que estáveis de posse de uma fortuna melhor 
e duradoura” (10,32-34), a qual incluía a reprovação e era resultado da 
associação dos destinatários com Cristo (veja 1 Pedro 4,14-16; Mateus 
5,11; Lucas 6,22). Entretanto, assim como Cristo e Moisés desprezaram 
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o valor de honra da sociedade, trazendo sobre si a reprovação, os desti-
natários de Hebreus são convocados a fazer o mesmo. A “reprovação de 
Cristo” significa a reprovação derivada da perseverança na obediência à 
chamada de Deus que foi exemplificada por Jesus, mas também indica 
que a esperança daqueles que têm compartilhado os sofrimentos de Cristo 
(aqui descritos como reprovação) também compartilharão a exaltação e o 
galardão que Cristo recebeu (12,2). Por isso, tanto Cristo quanto Moisés 
trocaram a “alegria que poderiam ter” pelo sofrimento e reprovação junto 
ao povo de Deus. Mas Cristo, como líder de nossa fé, a conduz também 
à perfeição: “De olhos fitos naquele que é o iniciador da fé e a conduz à 
realização, Jesus, o qual, renunciando à alegria que lhe era devida, sofreu 
a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus” 
(12,2). Moisés, ao fazer uma escolha semelhante à de Jesus, trouxe sobre si 
a mesma reprovação, mas, apesar de morrer sem receber a promessa, pôde 
contemplá-la, pois “olhou além do galardão”.

3. Moisés abandonou o Egito

À luz da promessa, pois “olhou o galardão”, Moisés escolheu a re-
provação de Cristo, mesmo à custa de ser desonrado aos olhos daquela 
sociedade. Moisés desprezou a vergonha renunciando às honras do mundo 
no qual nasceu e foi adotado e, de modo análogo a Cristo, assumiu a forma 
de escravo. Ele escolheu ser desonrado e reprovado na companhia do povo 
de Deus, unindo-se assim ao seu destino, ao invés de beneficiar-se dos 
prazeres daquela sociedade, ligando-se ao destino dela. A fé o conduziu à 
escolha da desgraça temporária e a avaliar as honras do mundo à luz do ga-
lardão de Deus. Por isso Moisés, assim como Abraão, deixou a sua terra de 
origem: “Pela fé, abandonou o Egito sem temer a ira do rei e, como quem 
vê aquele que é invisível, manteve-se inabalável” (11,27). Dessa forma, ele 
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se uniu ao povo de Deus em sua peregrinação, a fim de alcançar o galardão 
prometido.

Da mesma forma que Isaque, Jacó e José (11,20-22), Moisés tem 
poder profético para antecipar o futuro. Hebreus 11,27 pode estar se refe-
rindo à fuga de Moisés para Midiã (Êxodo 2,11-15) ou à condução do povo 
no êxodo. Se a referência é à fuga para Midiã, torna-se difícil explicar a 
afirmação “não teve medo”, pois Êxodo 2,14 fala explicitamente que Moi-
sés teve medo. Se a referência é ao êxodo, o problema é cronológico. O 
êxodo acontece depois da páscoa (v. 28), mas, até este momento da lista, 
Hebreus não se desviou da cronologia bíblica. Mas é significativo que, em 
geral, neste ponto, Hebreus tenha em mente o êxodo, enfatizando a saída 
do Egito e o que isto significa para a sua vida. Isto é consistente com o 
retrato da infância de Moisés e com os interesses gerais de Hebreus: os da-
dos biográficos de Hebreus sobre Moisés apresentam-no como órfão, um 
desertor e um fugitivo. Mas ele é motivado pelas “coisas ainda não vistas”. 
Assim, Hebreus o apresenta como um visionário, seguindo de perto o texto 
bíblico e destacando os eventos específicos da vida dele, assim como faz 
com os outros personagens, mas não o apresenta como salvador do povo 
de Israel. Em vez de apresentá-lo como o condutor dos israelitas para fora 
da escravidão, descreve-o como um homem que sabe fazer boas escolhas. 
Somente o v. 28 afirma que Moisés fez algo em favor do povo: “Pela fé, ele 
celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador 
não tocasse nos primogênitos dos israelitas”. Moisés está empenhado num 
ato sacrificial, assim como Abraão nos v. 17-19. Poderíamos atribuir um 
significado tipológico a este verso, porém o simbolismo da páscoa neste 
texto não prefigura a morte de Jesus, mas a cena bíblica descrita focaliza 
o ato sacrificial da páscoa. O sacrifício é eficaz, pois ele distingue entre 
o primogênito que viverá e aqueles que serão destruídos. Neste sentido, 
portanto, o povo é beneficiado com as ações de Moisés.
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Hebreus, em geral, não apresenta Moisés como um herói nacional 
e ignora o seu chamado divino para conduzir o povo, a sua função de in-
tercessão entre o povo e Deus e a aliança do Sinai. Quando olhamos o 
Eclesiástico, vemos quão significativa é essa omissão:

Pela palavra de Moisés fez cessar os prodígios e glorificou-o em presença 
dos reis; deu-lhe mandamentos para o seu povo e fez-lhe ver algo de sua 
glória. Na sua fidelidade e doçura ele o santificou, escolheu-o entre todos 
os viventes; o fez ouvir a sua voz e o introduziu nas trevas; deu-lhe face a 
face os mandamentos, uma lei de vida e de inteligência, para ensinar a Jacó 
as suas prescrições e seus decretos a Israel. (Eclo 45,3-5).

Por isso, podemos perceber a razão da escolha de Moisés quando 
examinamos a sua relação com a exortação como um todo e, em particular, 
com a introdução e a conclusão da lista de heróis de Hebreus 11. Uma com-
paração entre Moisés e os personagens apresentados na lista demonstra 
que a escolha dele é apresentada de forma a conformá-la com a situação 
dos destinatários de Hebreus e ao que Cristo fez. No passado, eles expe-
rimentaram “reprovação” (10,33) e julgamento, sofreram (10,33) e per-
deram os bens (10,34), mas morreram em intrépida confiança (3,6.14). A 
fidelidade passada da comunidade é descrita em termos que lembram Moi-
sés, cuja escolha está acomodada a esta interpretação de sua existência. 
Moisés escolheu ser maltratado junto ao povo de Deus (11,25), abandonou 
os tesouros do Egito e olhou o galardão que estava adiante. Ele até mesmo 
suportou a “reprovação de Cristo” (11,26). Esta última frase reflete uma 
apropriação exemplar extrema, pois a reprovação de Cristo é exatamente o 
que os destinatários de Hebreus têm sofrido (10,35).

A função exemplar de Moisés, portanto, está amoldada à situação 
dos destinatários e, em particular, à escolha que é colocada diante deles. 
Ela está também conformada com o exemplo de Jesus, o “autor e aperfei-
çoador da fé” (12,2). Da mesma forma que Moisés, que compartilhou o 
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mau tratamento do povo de Deus, Cristo suportou “a vergonha da cruz” 
(12,2). A escolha de Moisés não é só um modelo que deve ser imitado, 
mas também um tipo da escolha de Cristo. Ambos, Jesus e Moisés, procla-
mam o caráter da escolha colocada diante da comunidade: é uma escolha 
entre prazer presente e dor presente, que é suportada com o propósito de 
receber um galardão atestado, mas não visto (11,27;12,2). Confrontados 
com o exemplo de Moisés e de Jesus, os destinatários de Hebreus podem 
mais uma vez afirmar a renúncia ao seu próprio status e aceitar a perda 
de honra e lugar na sociedade com alegria, escolhendo continuar em sua 
solidariedade com o povo de Deus (10,25) e com os seus irmãos e irmãs 
marginalizados/as (13,3).
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O Deus da graça e o Deus do mercado

EIsa Tamez

Convido vocês a me acompanharem numa visita às ruas de San José. 
Vamos passear um instante, e eu serei a guia de vocês. Primeira recomen-
dação: não usem correntes ou brincos de ouro, nem relógios finos. Cuidem 
o tempo todo de seus bolsos, e olhem para todos os lados sem se distrair. 
Aprendam a lidar com a moeda de lá e a regatear.

Na avenida central encontramos uma famosa livraria que não é li-
vraria, mas vende de tudo: panelas, cosméticos, brinquedos, eletrodomés-
ticos, discos e, entre outras coisas, livros e artigos para escritório. Os livros 
mais vendidos são os que tratam de como ter sucesso nos negócios, como 
encontrar a felicidade e aqueles relacionados a horóscopo, mapa astral, 
tarô, etc.

Nessa avenida vocês se encontrarão com crianças, que não são como 
todas as crianças, pois trabalham, não vão à escola, não têm casa e costu-
mam atacar os transeuntes para roubar. Várias quadras abaixo vocês se en-
contrarão com prostitutas, que não são prostitutas, pois são mães de família 
que saem para trabalhar de dia como prostitutas, quando seus filhos saem 
para a escola, e voltam quando eles voltam. Ninguém sabe qual é o tipo 
de trabalho que fazem para manter sua família. Na direção do sul, à noite, 
vocês encontrarão mulheres bonitas que não são mulheres, são homens 



90 PNV 153/154

travestis esperando algum cliente para sobreviver. Jogado na rua aqui e ali, 
por causa do álcool ou da falta de moradia, verão dormindo alguém que 
não é alguém porque é ninguém. Apenas um estorvo para quem passa por 
ali, um símbolo que provoca repugnância em quem passa apressado rumo 
ao trabalho ou procurando trabalho.

Em resumo, estamos nas ruas de San José, que não é San José. O 
inglês começa a roubar espaço do castelhano, e também da cozinha cos-
tarriquenha. Não há lugar onde a gente não se depare com Pizza Hut, Mc-
Donalds, Burger King, Domino’s Pizza, Kentucky Fried Chicken, ou com 
lojas com nomes esquisitos: Tomi Highfiger, Pronto, Nike, Reebok, Fila... 
E se vamos às praias do Pacífico, o idioma inglês vai se sentindo como que 
em casa, e vai reservando o espanhol para os ignorantes ou retrógrados. 
Por certo, um dos negócios mais comuns, junto ao de computação, é o 
ensino de inglês.

Estamos nas ruas de San José, que não é San José, são todas as ruas 
das cidades da América Latina: Chile, México, Argentina, Peru, Colômbia. 
Alguns países se orgulham de sentir-se já próximos do Primeiro Mundo, 
outros, complexados, aceleram a abertura do livre comércio, porque ainda 
lhes resta caminho a percorrer para superar o atraso.

Essas cidades da América Latina não são só da América Latina, são 
do mundo inteiro. Com efeito, estamos passeando por muitas ruas do mun-
do, como Manila, Nairobi, Jakarta, São Paulo, Sydney. E o que vimos não 
é mais do que o outro lado do que chamamos progresso, avanço da civili-
zação, resultados gerados pela lógica do sistema de mercado neoliberal. É 
óbvio que a incerteza e a inautenticidade permeiam o percurso.

Mas continuemos pelas ruas do mundo. Entramos acompanhados de 
muitíssimas pessoas nos grandes centros comerciais chamados shopping 
centers. No shopping de San Pedro, um centro comercial da Costa Rica lo-
calizado no Distrito de San Pedro, centenas de pessoas entram diariamente 
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nas lojas que vendem, mas que não vendem, porque a maioria dos com-
pradores não compram. Entram para ver, são “visitantes” e não comprado-
res. Não compram não porque não queiram, mas porque não têm dinheiro. 
Aqui nada é grátis, nem mesmo os banheiros para fazer as necessidades 
fisiológicas obrigatórias do dia.

Os passeios com a família ou com amigos aos rios ou à casa da avó 
ficaram para trás. Agora se fazem passeios aos grandes centros comerciais, 
os shopping centers. Ali, aos domingos se chega cedo e se sai tarde – di-
ferentemente das missas ou cultos das igrejas cristãs, onde muitos chegam 
tarde e saem cedo – come-se algo, se vai ao cinema – ali há vários cine-
mas – se joga com máquinas eletrônicas e, entre uma e outra atividade, se 
olham e se tornam a olhar as últimas novidades do mercado. Quem tem 
dinheiro compra, quem não tem só fica com a vontade de comprar.

Se pararmos como seres invisíveis junto aos manequins exibidos nas 
vitrines, observaremos os rostos e leremos os pensamentos das pessoas. 
Hoje em dia as vitrines, mais do que qualquer outro livro, são o espaço 
privilegiado para analisar a vida urbana, a situação econômica, política e 
cultural dos países. “Dize-me o que compras e dir-te-ei quem és” seria o 
dito que descreveria a atividade analítica a partir da perspectiva econômi-
ca, social, antropológica, psicológica, política, ideológica e até teológica, 
não só das pessoas, mas também dos países.

“Dize-me o que compras, quando compras, como compras, de quem 
compras e dir-te-ei exatamente quem és, ou – melhor dito – quem crês que 
és.” A via contrária indicaria o não-ser a partir da perspectiva do mercado. 
“Dize-me que não compras e dir-te-ei que não és.” Porque parece que atu-
almente o ser se constitui pelo comprar, pelo ter. “Compro, logo existo.” 
Para serem dignos e importantes muitos se lançam a consumir o que os 
meios de comunicação ordenam. O mercado postula o “Homem Novo” ou 
a “Mulher Nova” como aqueles que usam determinadas roupas, calçados 
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e carro; têm uma determinada figura, possuem um número determinado 
de cartões de crédito e carregam um celular. Este é o ideal de “Homem 
ou Mulher Nova” que nasce do mercado, é produto dele, se submete a ele 
como a um deus e segue seus ditames. Os que sentem o chamado de con-
verter-se em “Homem Novo” sabem que fora do mercado estão perdidos. 
Seu objetivo é ganhar, ser o melhor, ter sucesso. E sabem que para manter 
o status de Homem Novo não podem deixar de trabalhar dia e noite, de ser 
competentes e eficazes em grau máximo. Sabem que não têm tempo para 
pensar em algo que vá além da concorrência, do consumismo e da eficácia. 
Neste estilo de vida não há tempo para pensar na solidariedade com o pró-
ximo, os oprimidos, os que sofrem. Para essas pessoas é contraproducente 
pensar em todos aqueles que não alcançaram os bens do mercado porque 
não acharam emprego.

As crianças de rua que vemos nas ruas do mundo globalizado, as 
mães prostitutas, os migrantes – eternamente à procura de trabalho – os 
sem-teto, enfim, “os perdedores” segundo os critérios do mercado neolibe-
ral, são como um fantasma que ronda ameaçadoramente, como um espelho 
da possível queda na pobreza, da perda do emprego, da perda do prestígio 
e da dignidade comprada de “Homem ou Mulher Nova”.

O mercado-deus é cruel. Apresenta-se como atraente aos olhos fasci-
nados de muitos, mas, como não conhece a misericórdia nem a graça, suas 
exigências são desumanizantes. Na conhecida palavra de ordem “salve-se 
quem puder” não há salvação, e sim a condenação da lógica do mercado 
livre, que, como um deus tirano, submete seus vassalos e exclui os que não 
são capazes de seguir seus preceitos.

O Deus de Abraão, Agar, Maria, Jesus e dos seguidores de Jesus 
Cristo não é assim. O Deus de Jesus Cristo se define por sua graça e sua 
infinita misericórdia. Os homens e mulheres novos são aqueles que nascem 
e são recriados sob o sopro de um Deus solidário e misericordioso, que 
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procura renovar por pura graça as relações interpessoais e as relações dos 
seres humanos com o cosmo.

Para contrapor a esse deus do mercado o Deus da graça, vou re-
correr ao fato central do evangelho, de acordo com a teologia paulina em 
Gálatas, onde Paulo insiste na liberdade da graça frente às exigências da 
lei. Vou atrever-me a ler, à luz do neoliberalismo, a parte central do dogma 
soteriológico.

Cristo nos liberta do mundo perverso e da lei

Na saudação da Carta aos Gálatas, Paulo inclui uma fórmula cris-
tológica das mais antigas da tradição primitiva. Falando de Jesus Cristo, 
escreve: “o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para livrar-nos do 
presente século mau, conforme a vontade de nosso Deus e Pai” (Gl 1,4). 
Nesta breve cristologia temos a libertação do presente século mau, o desejo 
de Deus de libertar suas criaturas e a mediação da libertação: Cristo.

O dado fundamental é a libertação dos seres humanos do presente 
século mau. Muitos entenderam o texto de maneira individualista, intimis-
ta e dualista. Deus me tira do mundo-matéria porque é mau. Tal afirmação 
leva a teologias irrelevantes e a uma rejeição da prática política. O que é 
preciso reler é o que significa a libertação e qual é o presente tempo mau 
ou o mundo perverso do qual Cristo nos liberta. Se se fala de libertação, é 
porque se experimenta opressão de algum tipo. E esta é má. Paulo contra-
põe dois poderes: Cristo e o mundo. Mas não a criação criada por Deus, e 
sim o mundo perverso que oprime e escraviza. Por isso fala de libertação. 
A afirmação de que Cristo liberta do mundo perverso é fundante e univer-
sal, válida para o tempo dos gálatas e para o nosso tempo. A pertinência 
da mensagem está em discernir, nos tempos nos quais se vive, onde está a 
perversidade desta época, deste éon. Só assim a mensagem soteriológica 
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central é mais do que uma fórmula dogmática assumida de modo racional 
e intimista. O evangelho de Jesus Cristo só é boa nova quando se torna 
pertinente e gera uma verdadeira metanoia: mudança de vida, de atitude e 
de práticas frente ao cosmo, ao próximo e a Deus.

Quando se lê, no informe da ONU sobre o desenvolvimento huma-
no, que as 225 pessoas mais ricas do mundo possuem o mesmo que 2,5 
bilhões de pessoas – as mais pobres do mundo – estamos diante de um 
mundo perverso. Quando há mais apreço e liberdade para as coisas e me-
nos para as pessoas, nos defrontamos com um mundo perverso. Se é ver-
dade que a sociedade de economia liberal prioriza a liberdade do mercado 
por uma maior rentabilidade às custas da vida concreta de todos os seres 
humanos, então o presente século mau é a atual sociedade de economia 
neoliberal. Não é o mercado em si – todas as sociedades necessitam do 
mercado – mas, sim, a economia atual de mercado guiada pelas políticas 
neoliberais, pois que não se orienta pelo critério da vida de todas as pessoas 
e tende a escravizar os membros da sociedade.

Em Gl 1,4, Paulo utiliza o termo grego ekseletai, “libertar”. Aqui ele 
não emprega as palavras gregas comumente utilizadas para designar reden-
ção. Já que em Gálatas Paulo utiliza as figuras de escravo e livre, poderia 
ter usado o termo apolutro, “resgatar”, “redimir”, empregado em outras 
fórmulas cristológicas (Rm 3,24). Apolutro é um termo que se utilizava 
secularmente para designar a compra da liberdade do escravo. Graças ao 
peculium, ao pagamento do resgate, o escravo passava ao status de liberto. 
O emprego de ekseletai contrapõe estritamente os dois status, o status de 
livre e o de escravo. Aqui em Gálatas, Paulo fala de uma libertação sem 
nenhum vestígio do estigma de escravo. De fato, o termo faz eco à liberta-
ção do Egito. A libertação à qual esta cristologia alude é radical; trata-se da 
emancipação humana que vai além do aspecto social e político. É a tomada 
de consciência do direito de ser humano livre de qualquer escravidão e 
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estrutura que diminuam seu ser como humano digno e com domínio pró-
prio. Não exclui o aspecto político e econômico, mas inclui, além disso, a 
tomada fundamental de consciência de ser uma pessoa livre numa comuni-
dade de livres, que vive e faz parte de um belo cosmo do qual deve cuidar. 
Abarca tudo, incluindo o racismo, o sexismo, o despotismo, até da gente 
mesmo; a única coisa que essa libertação exclui é ser livre para escravizar, 
matar e diminuir a dignidade das demais pessoas e para destruir a natureza.

Nós cristãos evadimos muito rapidamente o dom de sermos sujeitos 
livres e donos do próprio destino. Há desconfiança em relação à fragilida-
de humana e ao poder do pecado que leva por outros rumos contrários a 
Deus. Por isso enfatizamos muito rapidamente que somos livres do pecado 
e escravos de Cristo. Essa preocupação é legítima. Nós seres humanos so-
mos frágeis e muitas vezes não sabemos utilizar a liberdade. Entretanto, se 
Cristo nos liberta do mundo mau para sermos escravos dele, não podemos 
falar da graça de Deus. Por isso, antes de chegar a uma afirmação como 
essa, temos de afirmar o ato de libertação plena do qual fala o evangelho 
em Gálatas. Ser livre do presente mundo perverso é discernir esse mundo, 
tomar distância dele, ser crítico e, obviamente, não se deixar arrastar por 
suas leis econômicas injustas, racistas, patriarcais, excludentes e anti-hu-
manas. Ser livre é sentir-se em comunhão com Deus, com os demais seres 
humanos e com o universo inteiro.

Segundo a brevíssima cristologia, a mediação dessa libertação ocorre  
pelo fato de que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados. A cristo-
logia é das mais antigas. Em outras cartas se usa a fórmula de que Cristo 
“foi entregue” (Rm 4,25) ou “Deus o entregou” (Rm 8,32). “Cristo se deu 
a si mesmo por nossos pecados” faz referência ao próprio fato expiatório. 
Nessa fórmula há uma influência clara do judaísmo, pois, para o pensa-
mento judaico, os justos que padeciam o martírio expiavam os pecados 
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dos demais. É importante levar isso em conta para não fazer uma leitura 
sacrificialista anselmiana.

Podemos perguntar-nos por que aconteceu libertação do mundo mau 
quando Cristo se entregou por nossos pecados. A pergunta é difícil. Es-
tamos acostumados a repetir os dogmas às cegas, sem reflexão alguma 
sobre uma possível significação profunda para os dias de hoje. Creio que 
a própria entrega de Jesus Cristo possibilita a libertação, porque com o 
ato de entrega se dá a interferência de uma lógica diferente da do mundo 
perverso. É a lógica da graça. Numa sociedade de “salve-se quem puder” 
ninguém se salva; não há graça nem solidariedade, nem consciência de ser 
livre. Quem busca a vida desse modo, a perde. Como cada pessoa se sente 
condenada a buscar o próprio bem para salvar-se, condena a todos quantos 
encontra em seu caminho. Dominados pela lógica de buscar a própria sal-
vação no mundo da concorrência, entra-se no mundo de pecado cometendo 
pecado constantemente contra o/a próximo/a. Numa sociedade de “salve-se 
quem puder” todos nós nos tornamos pecadores, mesmo contra a própria 
vontade. Para acabar com essa lógica mortal, hoje Jesus Cristo, o rosto 
humano de Deus, chama dramaticamente a atenção para uma nova lógica, 
desconhecida pelo presente mundo mau. Trata-se da lógica da graça, da 
lógica do amor infinito. Ela não pede mais sacrifícios, porque Cristo os 
assumiu para sempre e por todos e todas. Não vamos pedir o sacrifício de 
ninguém nem chamar a sacrificar os sacrificadores. O sacrifício expiatório 
foi concluído na cruz de Gólgota. O corpo crucificado de Jesus na cruz 
mostra não só a solidariedade de Deus com suas criaturas, mas também o 
que uma sociedade e suas instituições são capazes de fazer: matar com a le-
gitimidade da lei. A ressurreição desse corpo mostra o que Deus quer para 
o crucificado. A vontade de Deus é a libertação de todas as suas criaturas 
e de seu habitat, a criação, assim como a ressurreição daquele que a socie-
dade assassinou porque se deu a si mesmo pelos pecados de todos e todas.
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Paulo inclui deliberadamente essa cristologia na Carta aos Gálatas, 
porque vê o perigo de que, com a pregação dos judaizantes em favor da 
lei, eles se esqueçam de que já haviam acolhido a liberdade. O seguimento 
da lei poderia ser uma ameaça para a liberdade da qual já desfrutavam em 
Cristo.

Em nossa sociedade do “salve-se quem puder” reina a lógica da lei. 
Todos tentamos salvar-nos seguindo os ditames da lei imposta pela so-
ciedade de mercado neoliberal. Pensamos que se não seguimos as leis do 
mercado, estamos perdidos. E de fato, se se cumprirem as leis do mercado 
cabalmente, sem interferência de nenhum tipo, muitos ficam de fora.

Escutar que se é libertado da lei, no sentido de lógica exterior escra-
vizante, é uma boa notícia não só para o tempo de Paulo, mas também para 
nós e nosso mundo hoje em dia, que levamos um ritmo de vida acelerado, 
exigente e autodestrutivo.

O evangelho anuncia hoje que não se é pessoa digna e livre por 
cumprir a lei, e sim pela graça de Deus e sua misericórdia para com 
suas criaturas. Quem se submete à lei é um escravo. Quando falo de 
lei, refiro-me a toda lei, instituição, tradição que tende a escravizar. Não 
se necessita dos méritos que a lógica da sociedade mercantil exige para ser 
considerado pessoa. Necessita-se assumir a verdade de que em Cristo Deus 
se fez humano, pessoa livre, para mostrar-nos a lógica da fé através de sua 
própria vida de fé.

Em Gl 4,6 Paulo utiliza a figura de filhos e filhas de Deus. Ser cha-
mado filho ou filha de Deus é ser considerado uma pessoa digna. Os im-
peradores romanos se faziam chamar filhos de Deus e se tinham como 
divinos. Os judeus também se consideravam filhos de Deus pela aliança de 
Deus com seu povo. Porém Paulo deixa claro que a filiação divina ocorre 
pela fé, não pelos méritos de cumprir leis ou por certa linhagem privilegia-
da, gênero, etnia ou cor. No evento cristológico observamos, novamente, 



98 PNV 153/154

a solidariedade máxima de Deus, que assume a história em toda a sua di-
mensão humana, cultural e material: nascido de mulher e sob a lei, des-
mascara a lógica do mundo perverso, por sua fé, por sua vida de fé. Como 
se pode ver, a libertação acontece a partir de baixo e consiste em abolir a 
escravidão da lei e fazer dos escravos e escravas filhos e filhas livres. Os 
libertados da lei têm palavra própria. Antes a lei se apoderava deles e lhes 
impunha o caminho. Agora passaram a ser pessoas; com a palavra que cla-
mam, Abba, Pai (Mãe), tornam-se filhos e filhas livres.

Acolhendo consciente e decididamente o dom da libertação do pre-
sente mundo mau e da lei que escraviza se alcança a liberdade da qual 
Paulo fala em Gálatas. Por que deixar-se arrastar pelos desejos gerados e 
impostos pelo marketing para ser alguém?

A mensagem é dirigida a todos e todas, não faz acepção de pessoas. 
A discussão entre Paulo e seus oponentes era justamente que os não-ju-
deus não tinham acolhida no povo de Deus se não se circuncidassem. Ao 
declarar a libertação da lei, a mensagem se universaliza e não só alcança 
todos os povos e as pessoas que querem caminhar de acordo com a lógica 
da fé ou do Espírito, mas também pode ser encontrada em outros povos e 
culturas que vivem essa experiência. Essa lógica, diz Paulo em Romanos, 
é aquela que tende à vida, à justiça e à paz. Por isso devemos insistir que a 
liberdade vai além da libertação da alienação da lei. Pois, para poder con-
viver em liberdade, os seres humanos necessitam de um guia que sempre 
desafia para a renovação constante da consciência e da prática. Trata-se do 
Espírito. Por isso Paulo deixa claro que o que importa, em última análise, 
é “a fé que atua pelo amor” – isto é, a prática do amor (5,6) – ou “a nova 
criação” (Gl 6,15).

O evangelho de Paulo em Gálatas chama para a solidariedade, pois, 
ao expressar a palavra Abba, as pessoas e os povos se irmanam porque se 
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transformam em filhos e filhas do mesmo Pai-Mãe. González Faus diz que 
a fraternidade é o rosto e o desdobramento histórico da filiação.

Em resumo, a liberdade cristã, de acordo com a Carta de Paulo aos 
Gálatas, é totalmente oposta à liberdade oferecida hoje em dia por nossa 
sociedade, que tanto fala de liberdade. Evangelizar, hoje, em nossa socie-
dade implica fazer um chamado a ser humanos, livres, dignos, com sentido 
de pertença, e, ao mesmo tempo, exige desautorizar a “soteriologia” da 
economia de mercado neoliberal: “salve-se quem puder” e “fora do merca-
do não há salvação”.
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