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Resumo: Esta pesquisa busca responder à seguinte questão: qual o significado, a
relevância e a abrangência do seguimento de Jesus e suas implicações para a
existência cristã, no contexto atual, marcado por profundas e rápidas
transformações em todos os campos do saber e da atividade humana. A resposta
a esta questão é dada tendo por base a cristologia do teólogo Jon Sobrino. Sua
reflexão cristológica brota de uma vida comprometida com o clamor das vítimas,
está a serviço da vida, profundamente vinculada à realidade histórica e se
desenvolve na perspectiva do seguimento de Jesus. O objetivo foi identificar as
intuições originais e inovadoras em relação ao seguimento de Jesus e os aspectos
diretamente relacionados com este tema. O seguimento de Jesus é o eixo
fundamental da cristologia de Jon Sobrino, não como dado histórico, espiritual ou
moral, mas como categoria cristológica, lugar epistemológico, princípio
hermenêutico, realidade totalizante, estruturadora da vida cristã. Seguir Jesus é
reproduzir a estrutura fundamental de sua vida: encarnação, missão, cruz e
ressurreição; é ser e viver como Jesus. O seguimento é o único caminho que leva
a estabelecer uma correta relação com Cristo e a responder à luz do Espírito à
pergunta: “E vos quem dizeis que eu sou?” (Mc 8,29).

Palavras-chave: Jesus, seguimento de Jesus, pobres, fé cristã, encarnação,
chamado e envio, Reino de Deus, práxis do amor, morte e ressurreição.

Abstract: The aim of this research is to answer the following question: what is the
meaning, the relevance and the reaching of “knowing Jesus” and its implications
for the Christian existence, in the actual context, determined by deep and quick
changes in all fields of knowledge and human activity. The answer to this
question is given having as support the theologian Jon Sobrino’s Christology. His
Christological reflection arises from an engaged life with victims’ cry, it’s at life’s
service, completely linked to the historical reality and it is developed in the
perspective of knowing Jesus. The aim was to identify the original and renewed
feelings in relation to knowing Jesus and the aspects directly related with this
theme. Knowing Jesus is the fundamental idea of Jon Sobrino’s Christology, not
as historical, spiritual or moral basis, but, as Christological category,
epistemological place, hermeneutical principle, totalizing reality, structuring of
Christian life. Knowing Jesus is to reproduce the fundamental structure of your
life: incarnation, mission, cross and resurrection; it is to be and to live as Jesus.
Knowing Jesus is the only way to establish a correct relationship with Christ and
to answer to the light of the spirit to the question: “And you who say who I am?”
(Mc 8,29).

Key-words: Jesus, knowing Jesus, poor, Christian faith, incarnation, calling and
sending, God’s Kingdom, Love’s praxis, death and resurrection.
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INTRODUÇÃO
Vivemos um momento

histórico

marcado por profundas e rápidas

transformações que traz no seu íntimo o germe de uma preocupante contradição. De
um lado, as conquistas do saber e da tecnologia, gerando o bem-estar social; de outro,
a fome, a miséria, o desemprego, a violência, o analfabetismo, causando inúmeras
vítimas.
Esta situação atinge o cerne da vida humana, recolocando questões
fundamentais e desafiadoras para a existência cristã.
• Como aceder ao Deus que em Jesus de Nazaré manifestou seu projeto de vida e
liberdade para todos diante de tantas situações de morte, de violência e de
opressão?
• Que caminhos percorrer para viver de forma autêntica e comprometida a fé
cristã num contexto globalizado, fragmentado e plural?
• Como falar de Deus tanto aos que sofrem e são vítimas de injustiças, quanto aos
que detêm o poder e a riqueza?
Estes desafios, que, como cristãos, enfrentamos, neste vasto universo conectado
pelo jogo do poder político e econômico e pelas redes sociais de comunicação, têm
raízes históricas.
Durante muito tempo, na América Latina, a vivência da fé aconteceu de forma
tranquila e uniforme. Uma sólida doutrina, definições dogmáticas e a autoridade
hierárquica garantiram a autenticidade e a verdade da resposta cristã. A religião era
pensada e praticada como totalidade autônoma, sem nenhuma perspectiva
sociopolítica. A fé era vivida e expressa por meio de práticas piedosas e de atitudes
internas de devoção, circunscritas ao cumprimento de deveres morais e religiosos sem
alcance sociopolítico e sem mesmo colocar-se este problema.
As transformações provocadas pela modernidade romperam esta unidade
monolítica. O espaço religioso cedeu lugar à realidade secularizada e profana. O
Concilio Vaticano II tentou dialogar com o mundo moderno. Medellín, convocado para
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aplicar o Vaticano II à América Latina, significou uma profunda ruptura e o começo de
uma nova caminhada, comprometida com o clamor do oprimido. 1
Estes acontecimentos abalaram os alicerces sedimentados das estruturas da
Igreja e fincaram os marcos de um novo tempo. Impulsionadas por estes eventos,
questionadas pela desafiadora realidade circundante e movidas pelo Espírito que
sopra onde quer, muitas vozes se levantaram na Igreja latino-americana e
desencadearam o ingente processo de repensar a fé e a experiência cristã neste novo
contexto. Lançaram, assim, no momento oportuno e no terreno propício, a semente
de um novo modo de fazer teologia que articula a fé com a práxis numa situação de
injustiça institucionalizada e que busca a libertação integral da pessoa humana.
No horizonte cristológico, emergiu a inoperância das cristologias tradicionais e a
urgente necessidade de uma nova cristologia que sustentasse a práxis dos cristãos
comprometidos nos processos históricos de libertação. A importante obra de Leonardo
Boff Jesus Cristo libertador, publicada em 1972, marcou o início de um caminho novo,
árduo e difícil: a leitura histórica de Jesus Cristo, na perspectiva da teologia da América
Latina. Outros teólogos latino-americanos2 trilharam corajosamente este mesmo
caminho, pagando o preço de ser, como Jesus, sinal de contradição e de esperança no
meio do povo de Deus.
Um olhar retrospectivo aos últimos vinte anos de caminhada, evidencia que a
cristologia latino-americana assume o Jesus histórico, como ponto de partida
metodológico, como veremos, e destaca a importância da centralidade do Reino de

1

“Medellín representou o momento mais importante da histórica eclesial da América
Latina, quando, pela primeira vez, a Igreja se tornou autenticamente evangélica e
autenticamente latino-americana. Em Medellín, a Igreja encontrou a pérola perdida e o
tesouro escondido, vendeu tudo o que tinha – e isto lhe custou a vida – mas ganhou o
gozo de ter encontrado sua identidade e relevância, seu lugar no continente e sua missão,
sua fé e sua esperança. Esta novidade foi experimentada como verdadeiro dom de Deus,
tão íntimo e sagrado que é preciso conservar e entregar às gerações futuras.” SOBRINO,
Jon. La Iglesia de los pobres, concreción latinoamericana del Vaticano II, Revista
Latinoamericana de Teología, 5, p. 115.

2

Ver Capítulo I, p. 24, nota 13.

14
Deus, da pratica de Jesus, da dimensão trinitária e do seguimento de Jesus, insistindo
na necessidade de inserir-se na prática de Jesus para captar o mais profundo de sua
realidade. 3
A partir desse processo histórico e tendo diante dos olhos os constantes desafios
emergentes da situação atual, sentimos no coração a inquietante preocupação e a
necessidade de contribuir, ainda que de forma modesta, na descoberta de caminhos
novos para a vivência da fé e para o anúncio do evangelho com os meios de
comunicação social. Nessa busca, a relevância e a abrangência do seguimento de Jesus
no horizonte da Teologia da Libertação e suas implicações para a existência cristã
despertaram a nossa atenção e motivaram a decisão de aprofundar este tema.

Cristologia que brota de uma vida comprometida com o clamor das
vítimas
A identificação de um autor que oferecesse elementos válidos para alcançar os
objetivos que nos propusemos não foi tarefa difícil. Escolhemos Jon Sobrino porque
sua reflexão cristológica brota de uma vida comprometida com o clamor das vítimas,
está a serviço da vida, profundamente vinculada à realidade histórica e se desenvolve
na perspectiva do seguimento de Jesus de Nazaré.
Além disso, percebemos nos escritos de Jon Sobrino seriedade, profundidade,
abrangência teológica e honestidade de vida, que despertaram em nós uma sincera
sintonia com seu pensamento teológico e uma grande admiração pessoal. 4
3

Para uma avaliação da caminhada da teologia, ver LIBANIO, João Batista. Panorama da
teologia da América Latina nos últimos 20 anos, Perspectiva Teológica, 63: 147-192.
maio/agosto 1992.

4

Nos dias 16 a 30 de setembro de 1992, estivemos em San Salvador, El Salvador. Neste
período não só conhecemos pessoalmente Jon Sobrino, mas tivemos vários encontros
com ele, momentos preciosos em que dialogamos sobre sua vida, suas preocupações, sua
reflexão cristológica; participamos de algumas de suas aulas de cristologia e nos
dedicamos à pesquisa de seus escritos na biblioteca do Centro de Pastoral Dom Oscar
Romero, da Universidad Centroamericana “José Simeón Canas”. Tentamos conhecer, na
medida do possível e dentro do limitado espaço de tempo, a realidade que está na base
da cristologia de Jon Sobrino, bem como a vida e as preocupações da Igreja, banhada pelo
sangue de tantos mártires da fé. A partir desta experiência, que marcou profundamente
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Nascido em Barcelona, na Espanha, no dia 27 de dezembro de 1938, Jon Sobrino
entrou na Companhia de Jesus em 1956 e foi ordenado sacerdote em 1969. Desde
1957, pertence à Província da América Central, residindo habitualmente na cidade de
San Salvador, em El Salvador, onde se nacionalizou.
Licenciado em Filosofia e Letras na Universidade St. Louis, em 1963. Jon Sobrino
obteve o master’s em Engenharia na mesma Universidade, em 1965. Doutorou-se em
Teologia, em 1975, na Hochschule Sankt Georgen de Frankfurt (Alemanha) com a tese
“Significado de la cruz y resurrección de Jesus en Ias cristologías sistemáticas de W.
Pannenberg y J. Moltmann”.
É doutor honoris causa pela Universidade de Lovaina, na Bélgica, (1989) e pela
Universidade de Santa Clara, na Califórnia (1989). Atualmente divide seu tempo entre
as atividades de professor de teologia da Universidade Centroamérica, de responsável
pelo Centro de Pastoral Dom Oscar Romero, de diretor da Revista Latinoamerica de
Teologia e do informativo Cartas a Ias Iglesias, além das tarefas pastorais e das
inúmeras solicitações para palestras e cursos, encontros e congressos, provindas de
todas as partes do mundo.
Referindo-se às suas inúmeras atividades e à sua vasta produção teológica, ele
não esconde certo cansaço, admite espontaneamente seu limite físico e diz: “sou
diabético”, e, com ar de brincadeira, acrescenta: “não esqueça de registrar isso em seu
trabalho”. E sem fazer problema disso, afirma com simplicidade: “Escrevo sempre
porque me pedem e em meio às mais diferentes ocupações diárias, sem tempo para
pesquisar. Comecei a escrever sobre o martírio quando dom Oscar Romero me pediu.
E em quem eu me inspirava? Em ninguém, porque havia poucas fontes de pesquisa.
Dom Romero não me disse: você tem um mês sabático para refletir e estudar esse
tema e depois escrever.” 5

nossa vida, a cristologia de Jon Sobrino adquiriu para nós um sabor de concretude.
Relatamos, nesta introdução e na conclusão deste nosso trabalho, alguns dos momentos
mais significativos de nosso diálogo com Jon Sobrino.
5

Trecho de nosso diálogo particular com Jon Sobrino realizado no dia 22 de setembro de
1992, em seu escritório, no Centro de Pastoral do Dom Oscar Romero, na Universidad
Centroamericana “José Simeón Canas”, em San Salvador, El Salvador.

16
Humilde e reservado, Jon Sobrino não gosta de falar de si mesmo, mas refere-se,
discretamente, a dois momentos marcantes de sua vida: o primeiro foi o despertar do
sonho dogmático que aconteceu durante o curso de filosofia e teologia ao estudar os
filósofos modernos Kant, Hegel, Marx e Sartre, a exegese crítica e a demitologização de
Bultmann, o modernismo e a desabsolutização da Igreja; o segundo foi o despertar do
sonho da cruel desumanidade quando percebeu a realidade de um mundo oprimido e
decidiu fazer da libertação a tarefa fundamental de sua vida, descobrindo que a
verdade, o amor, a fé, o evangelho de Jesus, Deus passam pelos pobres e pela prática
da justiça. 6

El Salvador: horizonte hermenêutico
Ao explicar a origem de sua reflexão cristológica desde a perspectiva do
seguimento, ele conta: “Não foi uma revelação. Acredito que, por ser jesuíta – e os
Exercícios Espirituais de Santo Inácio estão baseados no seguimento de Jesus –, tinha
esta realidade presente no meu consciente real e, provavelmente, no inconsciente
teológico. Este é o pano de fundo. Depois, quando era estudante li Bonhoeffer, e me
atraiu o que ele escreve sobre o seguimento. E suponho – na linguagem de hoje,
porque naquele tempo não pensava assim – que percebi o perigo do teólogo, não
tanto de enganar-se ou não em relação ao conceito, mas de permanecer no conceito,
que é uma forma de não ser real. Como reação a isso, senti que uma forma de ver
Jesus Cristo realmente era tratar de ser e de fazer com ele”.
Em 1974, quando Jon Sobrino regressou a San Salvador, depois de ter concluído
os estudos na Alemanha, começavam, no país, os processos de libertação, os
movimentos populares e as perseguições. Ele diz: “Percebi, então, com grande
surpresa que, quando eu falava, dois aspectos da vida de Jesus sensibilizavam as
pessoas: o Reino de Deus como horizonte objetivo e estrutural do que é preciso fazer,
e o seguimento como forma de viver. E comecei a formulá-lo assim: o seguimento
como categoria epistemológica, pois somente tornando real o que existe no conceito
6

Jon Sobrino explica amplamente o processo do seu despertar deste dois sonhos –
dogmático e da cruel desumanidade – em seu livro O princípio misericórdia. Descer da
Cruz os Povos Crucificados, p. 11-28 e no artigo Teología desde la realidad, publicado na
obra O mar se abriu, p. 153-170.
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posso entender o que estou falando, e só então a fé adquire significado.
Consequentemente, o seguimento passa a ser o lugar por excelência da fé.” 7
A publicação de sua primeira obra Cristologia a partir da América Latina. Esboço
a partir do seguimento do Jesus histórico, em 1976, fruto de um curso ministrado no
ano anterior, no Centro de Reflexão Teológica de San Salvador, assinala sua
incorporação pública entre os teólogos da libertação. A partir desta data, Jon Sobrino
destacou-se por sua ampla produção teológica, publicada em livros e revistas. No
panorama da cristologia latino-americana, suas obras tornaram-se ponto de referência
obrigatório.
Pertencente à segunda geração de teólogos, Jon Sobrino foi colaborador e amigo
de dom Oscar Romero. Homem marcado pelo sofrimento e pela morte, na luta em
favor da vida, pode ser chamado de “mártir sobrevivente”, por ter escapado da morte
e ter vivido a dura experiência de ver seus companheiros assassinados, especialmente
seu grande amigo Ignacio Ellacuría. Esta tragédia marcou profundamente sua vida e
solidificou sua decisão de lutar pela justiça.
Jon Sobrino foi testemunho da cruel pobreza e da injustiça, de grandes e
terríveis massacres, e também da luminosidade da esperança, da criatividade e da
generosidade sem conta das vítimas de El Salvador. Em relação à sua experiência
pessoal de fé, com simplicidade e convicção, ele diz “penso que posso resumi-la nas
palavras do profeta Miqueias, capítulo 6,8: Praticar a justiça, amar com ternura,
caminhar humildemente com Deus na história, acrescentando a expressão de Jesus:
com gozo e esperança.” 8
A cristologia de Jon Sobrino está profundamente vinculada à situação concreta
de El Salvador: realidade que, segundo ele, não só faz pensar, mas ajuda a refletir
sobre Jesus. Suas obras cristológicas foram escrita, como ele mesmo diz, em meio à

7

Entrevista particular com Jon Sobrino realizada no dia 22 de setembro de 1992, em seu
escritório, no Centro de Pastoral Dom Oscar Romero, na Universidad Centroamericana
“José Simeón Canas”, em San Salvador, El Salvador.

8

Diálogo com Jon Sobrino do dia 24 de setembro de 1992, em seu escritório, no Centro de
Pastoral Dom Oscar Romero, na Universidad Centroamericana “José Simeón Canas”, em
San Salvador, El Salvador.
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guerra, às ameaças, aos conflitos e às perseguições. “Tanta tragédia e tanta esperança,
tanto pecado e tanta graça oferecem um poderoso horizonte hermenêutico para
compreender Cristo e fazer com que o evangelho tenha sabor de realidade.” 9
Ele afirma que em seus escritos não faz outra coisa que elevar a realidade em
que vive ao conceito teológico, teorizar sobre uma fé cristológica real e apresentar
Cristo como testemunho de Deus, a partir das fontes da teologia e da nuvem de
testemunhos que ilumina o Testemunho por excelência. Seus escritos trazem a marca
de uma grande indignação diante do atroz sofrimento das inúmeras vítimas e de uma
ilimitada esperança em Jesus de Nazaré.

Seguir Jesus num mundo de injustiça e opressão
Na cristologia de Jon Sobrino fomos buscar resposta para a inquietante e
desafiadora questão: qual é o significado, a relevância e a abrangência do seguimento
de Jesus e quais suas implicações para a existência cristã, num mundo de injustiça e
opressão?
Temos consciência de que perguntar e buscar resposta sobre o que significa
seguir Jesus é colocar um problema fundamental, que envolve a totalidade da
existência humana. É abordar uma questão cristológica totalizante, que implica em
responder de modo novo à pergunta de Jesus: E vocês, quem dizem que eu sou? E,
consequentemente, entender o que significa buscar Jesus e deixar-se atrair por ele,
aceitar seu projeto e propor sua mensagem no hoje da nossa história.
Nossa intenção não foi fazer uma exegese bíblica, nem uma abordagem histórica
do conceito de seguimento e nem mesmo expor e analisar a cristologia de Jon Sobrino
em toda sua complexidade e profundidade, em suas luzes e sombras.
Na imensa amplidão que se descortinava à nossa vista, nosso olhar se deteve
num horizonte mais limitado. Nosso objetivo foi unicamente identificar as intuições
originais e inovadoras contidas na cristologia de Jon Sobrino em relação ao seguimento
de Jesus e descobrir aqueles aspectos que julgamos estar diretamente relacionados
com o nosso tema. A preocupação maior não foi a da análise crítica, mas da busca

9

SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 21-22.
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objetiva e. consequentemente, da descoberta da perene novidade do seguimento de
Jesus de Nazaré e de suas implicações num contexto de injustiça e opressão.
Temos consciência, de um lado, dos limites que comportam o estudo e
aprofundamento de um só autor; de outro, a vantagem de poder penetrar mais
profundamente na riqueza do seu pensamento, sobretudo tratando-se de um autor
como o nosso, que apresenta ampla e variada bibliografia.
Nosso procedimento metodológico consistiu na leitura e releitura, atenta e
minuciosa, refletiva e comparativa, das obras do autor, escritas até o final de 2011,
com o objetivo de descobrir a estrutura, as vertentes fundamentais, as constantes
explícitas e subjacentes, os conceitos-chave relacionados ao seguimento de Jesus de
Nazaré.
Modesto, simples e limitado, sem a pretensão de ter esgotado um assunto tão
amplo e totalizante, nosso trabalho está dividido em quatro capítulos.
No primeiro capítulo, delineamos o horizonte mais amplo de compreensão do
seguimento de Jesus que constitui o ponto de partida metodológico e real da
cristologia de Jon Sobrino.
A partir deste horizonte, no segundo capítulo, analisamos a radicalidade, a
abrangência, a finalidade da proposta de Jesus de Nazaré e a historicidade de suas
exigências, documentada nos evangelhos.
Centro e ápice de nosso trabalho é o capítulo terceiro. Nele, a partir da
dimensão totalizante da resposta do seguimento, analisamos a realidade do seguidor
de Jesus, a questão epistemológica, a relação vital com Deus uno e trino e a resposta
comprometida, que implica em perseguição e martírio.
O caminho real do seguimento de Jesus está sujeito às vicissitudes históricas.
Exige, portanto, constante busca da vontade de Deus. O seguimento como lugar e
critério de discernimento, a exemplo de Jesus, constitui o conteúdo do quarto capítulo.
Por fim, abrimos espaço para uma avaliação pessoal, sintetizando nossas
descobertas. Num olhar retrospectivo, contemplamos o caminho percorrido.
Assinalamos o novo que identifica a cristologia de Jon Sobrino, a estrutura
fundamental do seguimento de Jesus, os conceitos chaves, as luzes e sombras, as
propostas de vivência.
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Acima de tudo, podemos afirmar que este nosso trabalho consistiu num
exigente processo pessoal de seguimento de Jesus, em que, a cada instante, sentimos
mais imperiosa a necessidade de praticar a justiça, amar com ternura e caminhar
humildemente com Deus na história, com gozo e esperança.
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CAPÍTULO I
HORIZONTE DE COMPREENSÃO DO SEGUIMENTO DE JESUS
“A recuperação do Jesus histórico acontece
para que, em nome de Cristo, não se possa
aceitar, e menos ainda justificar, a coexistência
da miséria da realidade e da fé cristã.”
Jon Sobrino

Estabelecer uma correta relação com Cristo, “origem e fundamento da vida
cristã” e também “pedra de tropeço”, constitui um problema fundamental para a
Igreja e para os cristãos. A história comprova que é difícil resolver de forma adequada
esta questão e registra constantes esforços de fidelidade a Cristo e também inúmeras
tentativas de manipulá-lo, como Pedro em Cesareia de Filipe. 1
Entretanto, ao iniciar sua vida pública, Jesus de Nazaré convidou diferentes
pessoas a segui-lo em comunhão de vida, missão e destino.2 Indicou, assim, um
“caminho definitivo e que dá sentido aos demais” para estabelecer uma correta
relação com ele e para responder à luz do Espírito à pergunta: E vós, quem dizeis que
eu sou? 3 A partir de então, o seguimento tornou-se a mais importante “forma de
explicitar a existência cristã”. 4
Em momentos de particulares dificuldades, de crise de identidade e de perda do
sentido da vida cristã, os santos e os reformadores, na busca de soluções adequadas
para estes problemas, sempre se preocuparam em resgatar o valor do seguimento
como caminho de renovação e de redescoberta da identidade cristã.
Este fato pode ser comprovado pelo testemunho da história.
• Francisco de Assis, intuindo a necessidade de reformar a Igreja, insistia na
necessidade de “seguir a doutrina e as pegadas de Cristo”.5
1

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 936.

2

Ibid., p. 938.

3

Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 509.

4

Id., La identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 100.

5

Id., Jesus, o Libertador, p. 90.
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• Inácio de Loyola, depois de sua conversão, pedia incessantemente “o
conhecimento interior do Senhor… para que eu mais o ame e o siga”.6
• Dietrich Bonhoeffer, percebendo a importância do seguimento para reencontrar
a identidade, a relevância e o gozo da vida cristã, dizia: “Segue-me, foi a primeira
e a última palavra de Jesus a Pedro”. 7
Diante da gravidade da crise de identidade cristã, gerada pela complexidade do
mundo moderno, Johann Baptist Metz afirma que “soou a hora do seguimento para a
Igreja”. 8 Constata-se, por conseguinte, um processo para redescobrir a importância do
seguimento até mesmo nas reflexões teológicas que, por muito ignoraram este tema,
considerando-o apenas parte da teologia espiritual.
A teologia latino-americana participa deste movimento de resgate da categoria
cristológica do seguimento de Jesus.
• Leonardo Boff sintetiza numa frase magistral a relevância e abrangência do
seguimento, afirmando: “Seguir Jesus é pro-seguir sua obra, per-seguir sua causa
e con-seguir sua plenitude”. 9
• Carlos Palácio, usando uma comparação muito bem escolhida, diz: “A vida de
Jesus é ‘parábola’, cuja única chave de interpretação é o seguimento”.10
• Álvaro Barreiro resume a vida cristã no seguimento: “Só se pode ser cristão no
seguimento de Jesus, e não há seguimento de Jesus se não há participação, de
uma ou de outra maneira, no processo de libertação dos pobres, o sinal mais
característico da vinda do Reino proclamada por Jesus.” 11
A V Conferência do Episcopado Latino-Americano, realizada em Aparecida,
Brasil, de 13-31 de maio de 2007, que teve como tema: Discípulos e missionários Jesus

6

Exercícios Espirituais, n 104.

7

SOBRINO, Jon. Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 943.

8

Ibid., p. 937; La Identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 100.

9

Id., Jesus Cristo libertador, p. 35.

10

Id., Jesus Cristo: história e interpretação, p. 106.

11

Id., Opção pelos pobres – A propósito de uma opção teológica. Perspectiva Teológica, 38,
p. 30.
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Cristo para que nele nossos povos tenham vida, insiste na relevância do tema do
discipulado missionário.
Na galeria dos teólogos latino-americanos é Jon Sobrino quem tematiza, de
forma muito especial, a categoria cristológica do seguimento. No horizonte da teologia
da libertação, tendo presente seus pressupostos específicos12 desenvolve sua reflexão
que ele próprio designa como o nome de “cristologia da libertação” ou “cristologia
latino-americana”. 13
A preocupação fundamental de Jon Sobrino é resgatar o valor do seguimento
como “princípio estruturante e hierarquizador de toda a vida cristã, a partir do qual é
possível organizar todas as outras dimensões dessa vida”. 14 Não quer apenas
revitalizar teologicamente este tema, mas propor um princípio para “desmundanizar”
e “desalienar” a Igreja, para sua adequada encarnação e missão no mundo e para
reencontrar sua identidade e relevância. 15
A origem de sua reflexão cristológica está ligada a uma práxis de libertação
histórica e brota de um compromisso prévio com a transformação da realidade.16 Seu
objetivo é expor a verdade sobre Cristo levando em consideração os elementos
fundamentais da fé real em Cristo que caracterizam o contexto latino-americano. Não
tem a preocupação de esclarecer fórmulas neotestamentárias ou dogmáticas sobre a
totalidade de Cristo, pois sua intenção pastoral não é tornar compreensível estas
fórmulas aos que as põem em dúvida por razões culturais ambientais.17 Sua
preocupação é mais ampla e abrangente e, ao mesmo tempo, clara e concreta:
12

Id., Cristologia sistemática. Jesucristo, el mediador absoluto del reino de Dios. In:
Conceptos fundamentales de Teología de la Liberación, I, p. 575.

13

Em seu livro Jesus na América Latina, p. 19, nota 5, Jon Sobrino esclarece que o termo
“cristologia latino-americana” ou “cristologia da libertação” não é um termo técnico.
Designa descritivamente, os enfoques e conteúdos que aparecem nos escritos de
teólogos latino-americanos como Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría, Segundo Galileia,
Gustavo Gutiérrez e o próprio autor.

14

SOBRINO, Jon, Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 940.

15

Ibid., p. 937-938.

16

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 23; Jesus na América Latina, p. 24.

17

Id., Jesus na América Latina, p. 22.
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“A cristologia pode mostrar um caminho, o de Jesus, no qual o ser humano pode
se encontrar com o Mistério; pode chamá-lo de ‘Pai’, como fez Jesus, e pode
chamar esse Jesus como o Cristo. A cristologia necessita e deve desencadear as
forças da inteligência, mas também outras forças do ser humano. Seu trabalho
deverá ser rigorosamente intelectual, para alguns deverá ser, inclusive, doutrinal,
mas sua essência mais profunda está em ser algo “espiritual”, que ajude as
pessoas e as comunidades a se encontrar com Cristo, a seguir a causa de Jesus, a
viver como homens e mulheres novos e a fazer este mundo segundo o coração
de Deus.” 18

Na elaboração desta cristologia, assume importância decisiva a escolha do ponto
de partida metodológico que possibilite alcançar o objetivo proposto, bem como o
lugar social e eclesial a partir do qual se desenvolve a reflexão cristológica.

1.1. Jesus histórico: ponto de partida da cristologia e do seguimento
A reflexão cristológica pressupõe, de alguma forma, a fé do teólogo na
totalidade do mistério de Jesus Cristo. Entretanto, do ponto de vista metodológico, o
teólogo deve escolher um ponto de partida apto para dar conta dessa totalidade. Esta
escolha é inevitável, pois não existe um ponto de partida único, exigido
inequivocamente pelo Novo Testamento para aceder à realidade total de Cristo, nem é
possível começar apresentando essa totalidade como tal.
Além de ser tarefa difícil e arriscada, a escolha do ponto de partida é de capital
importância, pois dela depende o resultado final da reflexão cristológica. É uma
questão teórica apenas aparentemente, pois, embora a totalidade do mistério de
Cristo deva estar presente desde o início na subjetividade do teólogo, na prática, é
fundamental que ele esteja consciente sobre que aspecto desta totalidade dirige sua
reflexão teológica. 19

18

Id., Jesus, o Libertador, p. 21.

19

“Ao perguntar-nos por um ponto de partida de uma cristologia, nos fazemos uma
pergunta que só, aparentemente, é teórica, pois mesmo que para a reflexão se possa
imaginar – como veremos – vários pontos de partida, que aparentemente podem todos
organizar a totalidade do fenômeno de Cristo, na prática – como veremos também –, é de
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É Jesus que dá consistência a toda a realidade: pessoal e social, natural e
histórica, presente e futura. Tudo foi feito por ele. Ele é antes de tudo e tudo nele
subsiste (Cl 1,16-17; cf. Ef 1,10). Trata-se, por conseguinte, de determinar uma
perspectiva a partir da qual seja possível organizar a totalidade do mistério de Cristo e,
ao mesmo tempo, evidenciar sua universalidade concreta.20
Desta forma, o ponto de partida metodológico se converte em princípio
hermenêutico para a compreensão da totalidade de Cristo. 21

1.1.1. DIFERENTES PONTOS DE PARTIDA DA CRISTOLOGIA
Ao longo da história da cristologia, encontramos diversos pontos de partida a
partir dos quais foram desenvolvidas determinadas cristologias. Jon Sobrino acentua a
necessidade e a importância de levá-los em conta e avaliá-los, porque continuam
influenciando na compreensão prática de Jesus e para evidenciar melhor o específico
do ponto de partida da cristologia latino-americana e os motivos de sua escolha.

1.1.1.1. Fórmulas dogmáticas conciliares
Em geral, a teologia católica tradicional adota como ponto de partida a
formulação dogmática do concilio de Calcedônia 22 que afirma a divindade da pessoa

importância capital estarmos conscientes sobre que aspecto desta totalidade dirige
nossas reflexões.” SOBRINO, Jon. Cristologia a partir da América Latina, p. 26.
20

“O problema do ponto de partida se converte na busca de um enfoque sobre Cristo,
segundo o qual possa aparecer melhor, em sua universalidade concreta, não expressa
abstratamente. Isto, evidentemente, não é tarefa fácil e explica o fato histórico do qual se
tenham tirado diversos pontos de partida.” Ibid., p. 27.
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Id., Jesus, o Libertador, p. 62; Cristologia a partir da América Latina, p. 27.
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O concílio de Calcedônia (451) precisou a relação entre a humanidade e a divindade em
Jesus, com a seguinte definição dogmática: “Jesus Cristo é um só e mesmo Filho, perfeito
na sua divindade, perfeito na sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente
homem… Ele existe em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem
separação. A diferença entre as duas naturezas não é de modo algum suprimida pela
união delas, senão que as propriedades de cada uma são atiles salvaguardadas e reunidas
em uma só pessoa e uma só hipótese” Cf. SCHILSON, Arno, KASPER, Walter. Cristologia.
Abordagens contemporâneas, p. 138.
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de Cristo em duas naturezas: a divina e a humana, sem mescla, nem divisões. 23 É uma
afirmação fundamental que toda a cristologia deve não só respeitar, mas valorizar,
porque expressa com extrema radicalidade o mistério último de Cristo e a estrutura
última desta realidade. Entretanto, como ponto de partida, apresenta dificuldade.
• Na prática pastoral, porque utiliza conceitos gregos (pessoa, natureza,
hipóstase) de difícil compreensão e lida com conceitos-limite (divindade, união
hipostática, encarnação) que não são diretamente acessíveis.
• Do ponto de vista formal, porque as formulações dogmáticas têm como
referência a Escritura e expressam as verdades de fé em conceitos e linguagem
de uma determinada época. São afirmações-limites, ponto de chegada, que
pressupõe um caminho, e não ponto de partida.
• Em relação ao conteúdo, porque a fórmula pressupõe uma cristologia de
“descida”, 24 apresenta com radicalidade Cristo como verdadeiro Deus e
verdadeiro homem, sem fazer referências explícitas a Jesus de Nazaré. Desta
forma, Cristo seria confirmação do divino e do humano previamente conhecido e
não revelação do que é ser Deus e ser homem.
Além dessas dificuldades, dá a impressão de que as formulações dogmáticas
reconstroem a realidade de Cristo a partir da soma progressiva dos elementos que
constituem a divindade e a humanidade, apresentando uma compreensão
essencialista da realidade de Cristo. A natureza humana de Cristo não é apresentada
como história e a manifestação da natureza divina é compreendida como epifania,
mais do que como atuação de Deus na história. A salvação é concebida como
23

Entre os teólogos que adotam este ponto de partida podemos citar, a título de exemplo,
ADAM, Karl. O Cristo da fé, São Paulo, Herder, 1962; GALTIER, P. L’Unité du Christ: Etre,
personne, conscience. Paris, Desclée, 1939; Jean GALOT, Vers une nouvelle christologie,
Gembloux/Paris, Duculot/Lethielleux, 1971.
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Na chamada cristologia de “descida”, cristologia de cima para baixo, descendente, ou da
encarnação, o ponto de partida é o Filho eterno de Deus na Trindade, e a sua encarnação;
enquanto na cristologia “de baixo para cima” ascendente, ou de exaltação, o ponto de
partida da reflexão é o homem concreto Jesus, com o seu agir e o seu destino peculiares,
incluindo a cruz e a ressurreição.
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participação do divino no humano para que este possa ser salvo, mais do que como
salvação e libertação concreta que Jesus veio trazer, a partir da qual é possível
compreender a universalidade da salvação em Cristo. 25

1.1.1.2. Afirmações bíblico-dogmáticas
Este ponto de partida tem uma estrutura semelhante à das afirmações
dogmáticas conciliares. Pretende descobrir o caráter peculiar da pessoa de Jesus, de
sua filiação divina a partir de duas vertentes:
• a análise dos títulos de dignidade atribuídos a Cristo: profeta, messias, filho do
homem, sumo sacerdote, servo de Javé, Senhor, filho de Deus, salvador, logos,
entre outros; 26
• a teologização dos grandes acontecimentos da vida de Jesus de Nazaré:
ressurreição, transfiguração, batismo, nascimento virginal, preexistência etc. 27
Em relação ao modelo anteriormente apresentado, oferece algumas vantagens
pastorais, pois usa uma linguagem mais compreensível e conceitos da cultura judaica
mais próximos do Jesus histórico. Mas o problema fundamental permanece o mesmo.
Os títulos e acontecimentos da vida de Jesus já são uma teologização posterior ao
próprio acontecimento de Jesus, colocando-nos, portanto, diante de uma cristologia
elaborada.
Além disso, o Novo Testamento não apresenta uma, mas várias cristologias
bíblico-dogmáticas. 28 Este pluralismo cristológico é óbvio. A dificuldade está em buscar
25

Alusão ao axioma patrístico “Nihil sanatum nisi assumptum”, Lexikon für Theologie und
Kirche, Freiburg: Herder, 1957-1965.

26

Entre os teólogos que adotam este ponto de partida ver, por exemplo: F. HAHN,
Christologische Hoheitstitel. Ihre Geschichte im frühen Christentum, Göttingen,
Vandcnhoeck & Ruprecht, 1966: DUQUOC, Christian. Cristologia. Ensaio dogmático, I. O
homem Jesus, São Paulo: Loyola, 1977.

27

Ver, a título de exemplo, FERLAY, Philippe. Jesus nossa páscoa. Teologia do mistério
pascal, São Paulo, Paulinas, 1978; DUQUOC, Christian. Cristologia. Ensaio dogmático, I. O
homem Jesus, São Paulo: Loyola, 1977.

28

Sobre as cristologias do Novo Testamento, ver, a título de exemplo, DOYON, Jacques.
Cristologia para o nosso tempo, São Paulo, Paulinas, 1970; A cristologia do Novo
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o elemento unificador que não pode ser encontrado no esforço mental posterior de
teologização, mas na pessoa concreta de Jesus que desencadeia esse pluralismo.

1.1.1.3. Cristo presente no culto
Distinguindo-se dos enfoques anteriores, esta escolha metodológica acredita
que a presença de Cristo é experimentada de tal forma no culto a ponto de, através
dela, ser possível conhecer a realidade de Jesus de Nazaré.29
Sem negar a presença de Cristo na história e na liturgia, como ponto de partida,
esta afirmação apresenta sérios perigos, pois torna-se difícil distinguir a experiência de
um engano. O contato cúltico não pode substituir o conhecimento de Jesus e suas
exigências de seguimento. A história da piedade cristã mostra como no culto se criam
interpretações até mesmo contrárias à realidade de Cristo.

1.1.1.4. A ressurreição de Jesus
Fato fundamental da fé cristã, a ressurreição de Cristo não é para a fé um puro
conceito, é um acontecimento real; é objeto de nossa fé, se for, ao mesmo tempo,
objeto de uma esperança e de uma práxis. No Novo Testamento, a esperança não é só
um momento estrutural neutro, é qualificada como “esperar contra toda a esperança”,
e o lugar onde esta esperança surge é uma práxis determinada: o seguimento do Jesus
histórico.
Como ponto de partida, a ressurreição de Cristo 30 apresenta graves dificuldades
semelhantes às das fórmulas dogmáticas e neotestamentárias. Enquanto não se

Testamento, FEINER, Johannes – LOEHRER, Magnus. Mysterium Salutis, 111/2, Petrópolis:
Vozes, 1973.
29

Entre os teólogos que adotam este ponto de partida encontramos W. Künneth que com
seu livro Glauben an Jesus?, Hamburgo, p. 286, afirma: “Dado que Jesus, como o
ressuscitado, se manifesta eficazmente na fé, e a fé tem a certeza de que Jesus, o Senhor,
vive, por isso a fé conhece, consecutivamente a existência histórica de Jesus de Nazaré”.
Cf. SOBRINO, Jon, Jesus, o Libertador, p. 71.

30

Entre os teólogos que adotam este ponto de partida, podemos citar, a título de exemplo,
NICOLAS, M. J. Theologie de la réssurrection. Paris, Desclée. 1982; O´COLUNS, Gerald.
Jesus resuscitado. Estúdio histórico, fundamental y sistemático. Barcelona: Herder, 1988;
DURRWEL, François-Xavier. A ressurreição de Jesus, São Paulo: Herder, 1969.
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esclarece que o ressuscitado é Jesus de Nazaré, que o Pai o ressuscitou para
manifestar a justiça de Deus diante da injustiça do mundo e que, através do
seguimento de Jesus se chega ao ressuscitado, a ressurreição não conduz
necessariamente ao verdadeiro Cristo.

1.1.1.5. O querigma
A pregação da morte e ressurreição de Cristo, atualiza a sua realidade de Cristo e
provoca nos ouvintes uma decisão: viver segundo a fé numa dimensão autêntica em
que transpareça o sentido da vida em Deus, ou segundo o pecado numa existência
inautêntica, fechada no seu próprio eu. 31
Esta afirmação situa a cristologia num acontecimento real do presente: a
pregação do querigma. Tem o mérito de introduzir na reflexão cristológica a realidade
atual.
Entretanto, além das limitações subjacentes próprias da filosofia existencialista e
individualista, presta-se à arbitrariedade das interpretações, pois no querigma como
tal não aparece nenhum conteúdo concreto que garanta a autenticidade ou
inautenticidade da existência, a não ser a afirmação geral de que autenticidade é
necessariamente excentricidade. Quem é Deus e quem é o próximo? Como viver
concretamente esta autenticidade? São perguntas que permanecem sem resposta
neste tipo de cristologia.

1.1.1.6. A doutrina de Jesus
Centrado de modo especial na doutrina de Jesus separada em si mesma, este
ponto de partida apresenta Jesus como mestre e modelo da religião universal, pela sua

31

Esta posição tem sua origem em M. Kähler que, desenganado pelas vãs tentativas de
escrever uma biografia de Jesus, em 1892, sustentou que “o verdadeiro Cristo é o Cristo
pregado. A partir de então, começou a ser usada a terminologia que distingue o ‘Jesus
histórico’ do ‘Cristo da fé’. Adotando essa distinção, o que interessa para a fé (e para a
cristologia) não é a vida de Jesus de Nazaré, impossível de ser reconstruída, mas a
pregação do querigma de Cristo crucificado e ressuscitado”. Cf. SOBRINO, Jon. Jesus, o
Libertador, p. 70-71; Cristologia a partir da América Latina, p. 31.
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consciência de Deus, ou como exemplo do ser humano, ideal da burguesia do século
passado.32
Entretanto, Jesus de Nazaré não propôs apenas uma doutrina, mas realizou
obras e teve um destino histórico. Sua doutrina não é a confirmação da substância
religiosa do homem universal, nem do ideal burguês do ser humano. O Jesus aqui
apresentado nada tem de escatológico, nem de crítico, aponta para o sonhado homem
total, mas não é a revelação do homem novo.
Esta breve síntese mostra, de um lado, a diversidade de pontos de partida para a
cristologia e suas limitações e perigos, de outro, a dificuldade de encontrar um ponto
de partida adequado para dar conta da totalidade do mistério de Cristo. 33

1.1.2. A TRAVESSIA DE VOLTA A JESUS DE NAZARÉ
No esforço para renovar a teologia, interpretando a mensagem bíblica à luz da
modernidade, os teólogos modernos34 reconheceram que era necessário recuperar a
figura de Jesus de Nazaré por razões de identidade cristã e de relevância social e
pastoral.
Desencadeou-se, então, um amplo processo que, em um primeiro momento, se
concentrou em recuperar a verdadeira humanidade de Cristo, 35 avançando depois
32

Este ponto de partida é adotado particularmente pela teologia liberal europeia
protestante dos séculos XVIII e XIX, segundo a qual Jesus aparece, de modo especial,
como modelo e mestre da religião e da consciência de dependência de Deus, conforme F.
Schleiermacher, ou como bom cidadão da burguesia do século passado, segundo Adolf
HARNACK. Cf. SOBRINO, Jon. Cristologia a partir da América Latina, p. 32; Jesus, o
Libertador, p. 73.

33

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 26-32; Jesus, o Libertador, p. 64-73.

34

Entre os teólogos modernos que perceberam que a mensagem cristã continuava a ser
expressa em categorias filosóficas que o homem do século XX já não compreendia e
tentaram renová-la a partir de conceitos modernos podemos citar: Teilhard de CHARDIN
e Karl RAHNER para a teológica católica, Rudolf BULTMANN, Paul TILLICH e Dietrich
BONHOEFFER, protestantes.

35

“Para descrever brevemente num exemplo importante o que foi um longo processo,
recordemos o ingente esforço especulativo de K. Rahner – neste momento é irrelevante
fazer alusão ao seu método – para devolver a Cristo sua verdadeira humanidade e evitar
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para a redescoberta de Jesus de Nazaré. Ao tornar central a figura de Jesus de Nazaré,
a reflexão teológica teve de reexaminar algumas posições fundamentais.
• Em relação aos conteúdos, teve de abandonar a “absoluta absolutização de
Cristo”, ao descobrir a dupla relacionalidade de Jesus: sua relacionalidade
histórica constitutiva em relação ao Deus do Reino e ao Reino de Deus; sua
relacionalidade intratrinitária em relação ao Pai e ao Espírito.
• Em relação à hermenêutica, 36 foi necessário substituir a hermenêutica
existencial, possibilitada e exigida quando se adota como ponto de partida o
Cristo da fé, pela hermenêutica da práxis, da libertação. Isto não só por exigência
da atual realidade histórica, mas em virtude do mesmo objeto que se quer
compreender: Jesus de Nazaré. De fato, ele exige uma prática para relacionar-se
adequadamente com ele: o seguimento.
• Em relação à interpretação das formulações dogmáticas, elas se convertem em
ponto de chegada e não em ponto de partida, porque só a partir de Jesus é
possível captar e compreender seu conteúdo.
Do interesse histórico por Jesus, 37 evoluiu-se para a abordagem sistemática,
quer dizer, passou-se a ver no Jesus histórico a possibilidade de uma existência cristã e

assim a penosa sensação de que – além de ser contrário ao Novo Testamento e ao
próprio dogma – Cristo fosse um mito dificilmente aceitável num mundo em processo de
secularização. Rahner não se cansou de acentuar a “verdadeira humanidade” de Cristo e
de rechaçar uma compreensão da encarnação como ocasional visita de Deus a este
mundo, disfarçado de ser humano… Além disso, Rahner insistiu em conceber a
humanidade de Cristo “sacramentalmente”: Cristo é realmente homem e sua
humanidade concreta é a exegese do Deus transcendente, seu sacramento entre nós.”
SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 74.
36

Para aprofundar a questão do problema hermenêutico em relação à teologia, ver a titulo
de exemplo, BOFF, Leonardo. Jesus Cristo libertador, p. 45-60; GEFFRÉ, Claude. Como
fazer teologia hoje, hermenêutica teológica, São Paulo: Paulinas, 1989.

37

Na teologia europeia, o problema do Jesus histórico surgiu a partir da crítica histórica e
foi colocado em termos de saber ou não saber os dados históricos sobre Jesus, Rudolf
Bultmann uniu à problemática histórica seu problema sistemático e abandonou o
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a mostrar que a verdadeira universalidade de Jesus não pode ser revelada a partir de
fórmulas ou símbolos que em si mesmo sejam universais (fórmulas dogmáticas, o
querigma como acontecimento, a ressurreição como símbolo universal de esperança
etc.), mas que a universalidade de Jesus só aparece, precisamente, em sua
concretização e que, paradoxalmente, é o acesso ao Jesus concreto que mostra suas
virtualidades universais em diversas situações históricas.
A reflexão cristológica desenvolvida na América Latina, nos anos que se
seguiram ao Concílio Vaticano II, 38 participa formalmente da travessia de volta ao Jesus
histórico, mas de forma muito característica. 39

1.1.3. PONTO DE PARTIDA ADOTADO
A cristologia latino-americana parte do pressuposto real de que Jesus de Nazaré
é Jesus Cristo, o Cristo de Deus. 40 Sublinha que Cristo não é senão Jesus e que só é
possível saber quem é Deus a partir de Jesus. 41

Interesse pelo Jesus histórico, porque a tarefa lhe parecia impossível e porque pouco
Interessava para a sua concepção de fé. Posteriormente, Ernest Käsemann e sobretudo
Joachim Jeremias voltaram a recuperar o interesse pelo Jesus histórico aduzindo que é
possível chegar, com certeza moral, a estabelecer os traços fundamentais de Jesus. Cf.
SOBRINO, Jon. Cristologia a partir da América Latina, p. 33-34.
38

“Na América Latina, a Teologia da Libertação foi, espontaneamente, orientada para o
Jesus histórico, porque esta teologia surge de uma experiência e práxis de fé vivida num
projeto libertador, e com isto se experimentou que a forma de compreender a
universalidade de Cristo, nestas circunstâncias concretas, é a de sua concretização
histórica. No Jesus histórico se encontra a solução ao dilema de fazer de Cristo uma
abstração, ou de funcionalizá-lo imediatisticamente.” Ibid., p. 34.

39

Já em 1973, Hugo Assmann afirmava: “Entre uma cristologia vaga e indiferenciada, de
cunho suprassituacional e ad usum omnium e uma cristologia funcionalizada
ideologicamente, exclusiva para uma situação determinada, existe uma exigência legítima
de uma cristologia historicamente mediadora, para que seja significativa para as questões
fundamentais de uma situação histórica.” Embora não mencione explicitamente o Jesus
histórico, aponta para ele, pelo menos como um momento Imprescindível desta
cristologia historicamente mediadora. Cf. Id., Cristologia para a América Latina, p. 34.

40

Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 480.
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“Não basta dizer que Jesus é o Cristo, que é Deus e homem; é preciso dizer que o
Cristo é Jesus, que Deus se manifestou em Jesus e que a realidade última do que
é ser homem apareceu em Jesus. Cristo como adjetivo e Jesus como substantivo
se relacionam mutuamente, mas, em última instância, é o substantivo como algo
real que esclarece o adjetivo e não o contrário.” 42

Recupera, portanto, Jesus de Nazaré enviado “a pregar a boa nova aos pobres e
a libertar os cativos” (Lc 4,18). A partir deste acontecimento central, revaloriza toda a
vida, a atuação e o destino de Jesus, afirmando que o Cristo libertador é antes de tudo
Jesus de Nazaré, o chamado “Jesus histórico”. 43
Esta preocupação de “voltar a Jesus” esteve presente desde às origens da
Teologia da Libertação, foi assumida pelos teólogos e continua, como ponto de partida
metodológico, sendo mantida e explicitada. 44
“Propomos como ponto de partida o Jesus histórico, isto é, a pessoa, a pregação,
a atividade, as atitudes e a morte na cruz de Jesus de Nazaré, enquanto se
desprende dos textos do Novo Testamento, dentro das precauções que a
exegese crítica impõe.” 45

A cristologia latino-americana não despreza o conteúdo dogmático, mas prefere
começar pela realidade histórica de Jesus, colocando em prática duas importantes
lições do Novo Testamento:

41

Id., Jesus na América Latina, p. 23.

42

Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 482.

43

Id., Jesus, o Libertador, p. 83.

44

Leonardo BOFF, em seu livro Jesus Cristo libertador, adota a ótica do Jesus histórico, tanto
na estrutura de sua obra, como nos conteúdos que oferece. Ignacio Ellacuría foi quem
colocou com mais clareza e radicalidade o problema do Jesus histórico. Sua intenção é
mostrar “o que existe de salvação na raiz histórica da salvação”. A esta preocupação
eminentemente teológica e pastoral acresce uma problemática estritamente cristológica:
“as limitações das diferentes cristologias do Novo Testamento devem ser superadas
numa cristologia ulterior que as assuma e as reelabore, historicamente, numa nova
leitura historicamente situada”. Cf. Id., Jesus, o Libertador, p. 76-77.

45

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 358.
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• não se pode teologizar a figura de Jesus sem historizá-la, sem narrar sua vida,
sua prática, seu destino etc., ou seja, não se pode falar teologicamente de Cristo
sem volta ao Jesus histórico.
• não se pode historizar Jesus sem teologizá-lo, ou seja, sem apresentá-lo como
boa notícia de Deus.
Por conseguinte, a cristologia latino-americana não pretende ser uma reflexão
sobre a “ideia” de Cristo e nem uma mera jesusologia. Mas considera importante a
mútua relação entre “teologizar historizando e historizar teologizando”, incorporandoa no próprio labor cristológico. 46

1.1.3.1. Intuição original: libertar a realidade da miséria
A escolha do Jesus histórico como ponto de partida metodológico da cristologia
latino-americana não se situa no horizonte da problemática e da busca de soluções
propostas pela primeira ilustração que deseja “libertar o indivíduo do mito e da
autoridade, reencontrar o sentido da vida e provar a racionalidade da fé, tendo como
centro o próprio indivíduo.” 47
Não se trata, portanto, de:
• aderir ao movimento teológico que levou a escrever as chamadas “vidas de
Jesus”; 48
• encontrar em Jesus a histórica estrutura proléptica, relacionando o Jesus
histórico com sua própria ressurreição para descobrir quem é Jesus; 49
46

Id., Jesus na América Latina, p. 117-118.

47

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 56; Jesus, o Libertador, p. 77-78.

48

O esforço realizado no século XIX para abordar a Jesus biograficamente nas chamadas
“vidas de Jesus” foi considerado uma ilusão irrealizável por Albert Schweltzer, A. Loisy, J.
Weiss e por Adolf Harnack que defendeu tese doutorai Intitulada: Vita Iesu scribi nequit
(Não se pode escrever a vida de Jesus). A cristologia latino-americana não pretende
reavivar esta missão impossível e nem sequer está interessada diretamente em resgatar
palavras ou acontecimentos factuais de Jesus, as chamadas ipsissima verba ou ipsissima
facta Jesu. Cf. Id., Jesus, o Libertador, p. 78-79.

49

Na cristologia de Wolfhart Pannenberg é decisivo encontrar já no Jesus histórico uma
realidade essencialmente antecipadora (proléptica), de modo que por sua própria
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• buscar em Jesus aquela realidade concreta que impeça que o querigma sobre
Cristo se volatilize; 50
• encontrar em Jesus Cristo aquele único e irrepetível que subtraia a fé total em
Jesus Cristo de manipulações antropológicas e sociológicas e mantenha,
portanto, a originalidade da fé em Cristo; 51
• responder diante da crítica histórica e diante da necessidade pessoal, de superar
em Cristo “um modelo atemporal de verdadeira humanidade”. 52
Embora participando formalmente do processo de volta do Jesus histórico da
cristologia europeia, a proposta da cristologia latino-americana é considerada uma
“intuição original”, porque se situa no contexto da segunda ilustração que deseja

realidade o Jesus histórico faça referência ao seu próprio final, a ressurreição, somente a
partir da qual se descobriria quem é Jesus. A cristologia latino-americana não concentra
formalmente sua compreensão do “histórico” naquilo que por essência “está aberto ao
futuro”, que é o que realmente interessa a Wolfhart Pannemberg para fundamentar sua
cristologia sem ter que apelar a nenhum tipo de autoridade. Cf. Ibid., p. 79.
50

Os seguidores de Rudolf Bultmann voltaram a Jesus para impedir que se volatilize o
querigma sobre Cristo. Evidentemente, a cristologia latino-americana participa do
interesse em concretizar o querigma a partir de Jesus de Nazaré. Mas, seu Interesse
principal não consiste em encontrar a solução para a problemática do Novo Testamento
sobre como relacionar o Cristo pregado no querigma com o Cristo que prega, que é Jesus
de Nazaré. Cf. Ibid., p. 79.

51

Cristologias atuais, como a de Walter Kasper, realçam a importância do Jesus histórico
para que Cristo possa ser apresentado como irrepetível e único, e assim a fé em Cristo
seja subtraída da manipulação antropológica e sociológica e mantenha sua irrepetível
originalidade. Para a cristologia latino-americana, não se trata como afirma Walter Kasper
de “manter viva e atualizar uma recordação concreta, única”. Cf. Ibid., p. 79-80.

52

Teólogos, como Edward Schillebeeckx, voltam ao Jesus histórico para que a fé em Cristo
tenha sentido vivencial, superando uma compreensão de Cristo como modelo “atemporal
de humanidade autêntica”. A afirmação de Edward Schillebeeckx “eu creio em Jesus
como a realidade definitiva salvadora que proporciona à minha vida um ponto final e um
sentido”, é também verdade na cristologia latino-americana, mas não como ponto de
partida. Cf. Id., Jesus na América Latina, p. 102.
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“libertar a realidade da miséria, a partir da qual adquire sentido a libertação do
indivíduo”.53 “O que está em jogo é que não se use o mistério de Cristo para sustentar
a injustiça”. 54
Na América Latina, a tarefa mais importante da fé não é a “demitização” como
nas teologias progressistas, 55 mas a “despacificação” de Cristo: que Cristo não nos
deixe em paz diante da miséria da realidade; e a “desidolatrização”: que em nome de
Cristo não se oprima a realidade.56 Nesta perspectiva:
“A recuperação do Jesus histórico acontece para que. em nome de Cristo, não se
possa aceitar, e menos ainda justificar, a coexistência da miséria da realidade e fé
cristã.” 57

A diferença entre a Europa e a América Latina no que diz respeito à volta a Jesus
foi explicitada, de forma muito clara e precisa, por José Ignacio González Faus:
“Na Europa, o Jesus histórico é objeto de investigação enquanto na América
Latina é critério de seguimento. Na Europa, o estudo do Jesus histórico pretende
estabelecer as possibilidades e a racionalidade do fato de crer ou não crer. Na
América Latina, a apelação ao Jesus histórico pretende colocar o dilema
converter-se ou não.” 58

53

Id., Jesus, o Libertador, p. 80-81.

54

Frase de Javier Jiménez Limón citada por SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 78.

55

Teologia progressista pode significar a teologia da secularização ou da morte de Deus.
Sobre elas podemos citar, a título de exemplo. Christian DUCQUOC, Ambiguité des
théologies de la sécularisation. Essai critique, Gembloux, Duculot. 1972; M. Xhaufflalre,
Les deux visages de la theólogie de la sécularisation, Tournai, Castermann, 1970. Fazem
parte desta corrente também os chamados teólogos radicais americanos: W. HAMILTON/
Th. ALTIZER, The Radical Theology and the Death of God, Indianapolis, 1966.

56

A Teologia da Libertação, a partir de Medellín, recoloca o problema da antítese féidolatria. Jon Sobrino analisa com muita propriedade esta questão contrapondo o Deus
da Vida e os ídolos da morte, em seu livro Jesus, o Libertador, p. 266-284.

57

SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 93.

58

Frase citada por Jon Sobrino, Jesus, o Libertador, p. 82.
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Esta “intuição original” da volta ao Jesus histórico não é puramente teórica, mas
tem como moldura de fundo as novas experiências de fé no contexto latinoamericano, nas quais se delineia um novo rosto de Cristo.

1.1.3.2. Jesus, símbolo da libertação integral de um povo crucificado
Na história da América Latina, “imagem” de Cristo e sofrimento humano sempre
estiveram relacionados de modo evidente. 59 Entretanto, a partir da segunda metade
do século XX, surpreendentemente, a tradicional “imagem” de Cristo, considerada,
durante quase cinco séculos, de forma unilateral, como símbolo do sofrimento com o
qual o povo se identificava, começou a ser vista também como símbolo de libertação e
de protesto contra a tragédia “de um povo crucificado”. 60
Esta nova “imagem” de Cristo é uma realidade e constitui o que podemos
chamar de acontecimento maior da cristologia latino-americana, um verdadeiro “sinal
dos tempos”, que, embora seja difícil avaliar quantitativamente, não pode ser ignorada
pela reflexão cristológica atual. 61
Esta nova imagem oferece maior relevância de Cristo para um continente de
opressão por ser “libertadora”, e recupera melhor a identidade de Cristo – sem perder
sua totalidade – ao voltar ao Jesus de Nazaré.
Apesar de ser relativamente recente, já é possível delinear o perfil desta nova
“imagem” de Cristo.
Com inegável sensibilidade pastoral, Jon Sobrino percebe que, na América
Latina, a experiência de fé dos cristãos comprometidos na luta por uma sociedade
justa e fraterna revela Jesus Cristo como próximo, libertador, presente na história
atual e Boa Notícia.

59

Ver AZZI, Riolando. Do Bom Jesus Sofredor ao Cristo libertador. Um aspecto da evolução
da Teologia e da Espiritualidade católica no Brasil. Perspectiva Teológica, 45, p. 215-233.

60

“Na experiência de fé de muitos cristãos da América Latina, Jesus é visto e amado como o
libertador.” Leonardo BOFF, Salvação em Jesus e processo de libertação, Concilium 96,
1974. 375.

61

SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 26-27.
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1.1.3.2.1. Jesus próximo
A “proximidade” é, sem dúvida, uma categoria teológica e cristológica
importante. O dogma da encarnação sanciona a absoluta proximidade de Deus em
relação ao ser humano, em Cristo.
Jesus esteve próximo da realidade de seu tempo e do fato maior desta
realidade: as maiorias pobres, oprimidas, sem dignidade. Fez desta proximidade o
critério de sua ação: comoveu-se diante do sofrimento das pessoas, denunciou a
opressão, defendeu os pobres, envolveu-se nos conflitos e, consequentemente, foi
perseguido e crucificado. “Proximidade” não é, portanto, uma categoria abstrata, mas
histórica; é a encarnação de Jesus na realidade opressora do seu tempo, a honrada
visão dessa realidade e a misericordiosa reação diante dos oprimidos.
É por causa desta proximidade histórica de Jesus ao seu mundo que, na América
Latina, ele é sentido como próximo.
“Os pobres latino-americanos, anulam com toda simplicidade, a distância
hermenêutica: um Cristo essencialmente próximo a seu próprio mundo é
automaticamente compreendido, aceito e querido pelos pobres do mundo de
hoje.” 62

No processo de aproximação de Jesus aos pobres de seu tempo, os cristãos da
América Latina percebem o modo característico de como Jesus se fez irmão dos
pobres, se tornou participante de uma humanidade feita em sua maioria de pobres;
por isso os pobres de hoje podem chamá-lo de irmão (cf. Hb 2,11).

1.1.3.2.2. Jesus libertador
Para os cristãos latino-americanos, Jesus é o único “capaz de libertar de todo
tipo de escravidão que aflige os pobres do continente”, de direcionar essa libertação e
de sustentar os cristãos nesta luta. Esta nova imagem de Cristo é neotestamentária e
recupera Jesus de Nazaré “enviado a pregar a boa nova aos pobres e a libertar os
cativos” (Lc 4,18). E a partir deste ponto central revaloriza a vida, atuação e destino de
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Jesus, de modo que o Cristo libertador, sem ignorar a totalidade do mistério de Cristo,
é, antes de tudo, Jesus de Nazaré.63
Jesus liberta o ser humano, no mais profundo do seu coração, da angústia, do
individualismo, do desespero; comunica uma força interior que torna os homens livres
para amar, para esperar, para se unir e para lutar; conduz a uma prática destinada à
transformação de uma sociedade opressora em uma sociedade justa e fraterna.
“Que Jesus morresse crucificado, condenado como blasfemo e subversivo,
constitui na América Latina – onde tantos são assassinados também como
blasfemos e subversivos – a prova mais fidedigna de que Jesus procurou uma
transformação de sua sociedade; de que seu amor não se destinava somente aos
pobres ou ricos individuais, mas às maiorias pobres; de que seu amor foi,
portanto, também um amor político e libertador.” 64

Para os pobres da América Latina, Jesus é visto como aquele que opera uma
profunda libertação na própria noção de Deus. Não se trata de estabelecer o problema
de Deus puramente a partir de sua existência ou não, mas a partir da alternativa entre
o Deus verdadeiro e os ídolos. O verdadeiro Deus é o Deus vivo que quer vida plena
para todas as pessoas.

1.1.3.2.3. Jesus presente na história atual
A presença de Cristo é outra categoria teológica fundamental, embora esteja
mais presente na espiritualidade do que na cristologia propriamente dita. 65
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“Libertação – em sua formulação como redenção e salvação – é uma nova categoria
teológica fundamental. O que ocorre na América Latina é que ela foi historicizada e
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passado, de modo que, para conhecê-lo, seja preciso reformar fundamentalmente ao
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“Não se trata, certamente, de ‘inventar’ o Cristo a partir do presente, mas, isto
sim, de entrar ‘em contato’ com ele no presente, por mais que se tenha de
qualificar cuidadosamente o que significa esse contato.” 66

O conhecimento de Cristo não se adquire só a partir do passado, mas também
do presente. O Espírito de Cristo, os sinais dos tempos por meio dos quais Cristo se
torna presente são sumamente importantes para conhecê-lo.
A presença de Cristo na América Latina é vista na dialética de encontrar Cristo
presente e de agir de forma a torná-lo presente. Parte essencial desta presença são os
pobres que completam em sua carne o que falta a paixão de Cristo, mas são também
corresponsáveis pelo atual senhorio de Cristo, implantadores, na história, dos sinais do
Cristo ressuscitado: a esperança que não morre, o serviço desinteressado, a liberdade
e o gozo. Desta forma, os cristãos concretizam na história o corpo de Cristo e, a partir
dele, vão conhecendo melhor sua cabeça: Cristo.
Cristo está presente, escondido e sem rosto, na dor dos pobres e está também
salvificamente presente em todos aqueles que se aproximam dos pobres para libertálos.

1.1.3.2.4. Jesus como Boa Notícia
Esta característica, de certa forma, resume as anteriores. Através dela descobrese realmente o Cristo dos Evangelhos, não só historicamente enquanto os Evangelhos
são fonte para conhecer a história de Jesus, mas também sistematicamente enquanto
Evangelho e boa-nova são sinônimos.
Jesus é portador de um evangelho, de uma boa notícia. Suas palavras e suas
obras são boa notícia. Ele disse: O reino de Deus está próximo, Felizes os pobres em

passado. E evidente que isso é necessário (para não cair em ilusões, entre outras coisas).
Mas o movimento unilateral para o passado, a fim de conhecer Cristo, tampouco faz
plena justiça ao Jesus dos Evangelhos, de quem se diz de diversas formas nos outros
escritos do Novo Testamento, que continua presente.” Id., Espiritualidade da libertação,
p. 204-205; Seguimento de Cristo e espiritualidade. In: Vida, clamor e esperança, p. 157158.
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espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando ensinou a rezar, começou com a
grande noticia: temos um Deus que é pai de todos nós.67
Portador de uma boa notícia, Jesus é ele mesmo visto como boa noticia para os
pobres, é o grande dom de Deus a este mundo.
Em consonância com este novo rosto de Cristo próximo, libertador, presente na
história atual e Boa Notícia, surge uma nova forma de viver e testemunhar a fé. Muitos
cristãos se converteram radicalmente e começaram a viver a própria fé de forma
existencial e comprometida com a transformação social, testemunhando-a na
aceitação do sofrimento cruel e injusto, a ponto de entregar a própria vida.
Esse novo modo de viver a fé é conflitivo. Jesus está a favor de uns: os
oprimidos; e contra outros: os opressores. O seguimento de Jesus é por essência
conflitivo, porque significa reproduzir a prática de Jesus em favor de uns e contra
outros, e isto gera ataques e perseguições.
Esta fé é conflitiva também entre os pobres, pois ainda que todos busquem a
salvação, coexistem “imagens” antilibertadoras de Crist o

nos movimentos

espiritualistas e nas seitas. 68
Em seus traços fundamentais, esta nova “imagem” de Cristo foi assumida pela
Igreja latino-americana e faz parte de “nossa tradição eclesial” constituída em
Medellín, Puebla e Santo Domingo.

1.1.3.3. Medellín: fragmentos de uma nova cristologia
Ao analisar o documento de Medellín, Jon Sobrino não encontra em suas
páginas uma cristologia no sentido estrito, mas apenas uma “imagem” de Cristo. De
fato, Medellín não elaborou um documento sobre Cristo. Recolheu os fragmentos já
existentes no ambiente cristão e fez afirmações que apontam para uma nova
compreensão pastoral e teológica de Cristo, particularmente em relação ao aspecto
histórico da salvação, ao princípio da parcialidade e à hermenêutica. 69
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1.1.3.3.1. Salvação como “libertação”
Segundo Jon Sobrino, Medellín apresenta o mistério de Cristo no seu aspecto
salvífico e histórico. Em momentos cruciais, ultrapassa os conteúdos tradicionais de
“salvação” e de “redenção” e se expressa em termos de “libertação”.
“É o mesmo Deus que, na plenitude dos tempos, envia seu Filho para que, feito
carne, venha libertar todos os homens, de todas as escravidões a que o pecado
os sujeita: a fome, a miséria, a opressão e a ignorância: numa palavra, a injustiça
que tem origem no egoísmo humano.” 70

1.1.3.3.2. O “princípio da parcialidade”: pobres e pobreza
Medellín confessa a divindade e a humanidade de Cristo, mas introduz o
princípio da parcialidade, no sentido de que Jesus Cristo opta pelo pobre e abraça a
pobreza. Esta é uma novidade importante para a cristologia acostumada a basear-se
no princípio da imparcialidade: Cristo é universalmente “homem” e salva todos os
homens igualmente.
“Cristo, nosso salvador, não só amou os pobres, mas também “sendo rico se fez
pobre”, viveu na pobreza, centralizando sua missão no anúncio da libertação aos
pobres e fundou sua Igreja como sinal dessa pobreza entre os homens.” 71

1.1.3.3.3. Princípios hermenêuticos: esperança e práxis
Medellín menciona a presença de Cristo na história atual e afirma que as
esperanças e as conquistas de libertação são os sinais dos tempos que se convertem
em lugares hermenêuticos de compreensão de Cristo. Sem participar dos anseios
impacientes pela total libertação e redenção e das conquistas transformadoras, não é
possível captar adequadamente a presença de Cristo na história.
“Cristo está ativamente presente em nossa história e antecipa seu gesto
escatológico não somente no desejo impaciente do homem, para conseguir sua
total redenção, mas também naquelas conquistas que, como sinais indicadores,
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com voz cada vez mais poderosa do futuro, vai fazendo o homem através de uma
atividade realizada no amor.” 72

1.1.3.3.4. Presença de Cristo nos oprimidos
Reafirma a presença de Cristo na liturgia e nas comunidades de fé, mas
acrescenta um dado novo: afirma, ainda que indiretamente, a presença de Cristo nos
oprimidos.
“Onde há injustiças, desigualdades sociais, políticas, econômicas e culturais,
rejeita-se o dom da paz do Senhor, mais ainda, rejeita-se o próprio Senhor.” 73

Esta afirmação será retomada e magistralmente expressa em Puebla, no capítulo
dedicado à opção preferencial pelos pobres. 74

1.1.3.4. Puebla: a verdade a respeito de Cristo
Motivado pelo interesse em defender a ortodoxia dos reais ou imaginários
perigos das primeiras reflexões cristológicas latino-americanas, Puebla traz um
capítulo intitulado: “A verdade a respeito de Cristo, o salvador que anunciamos”. 75 Jon
Sobrino percebe que nele coexistem diversas óticas e diversos conteúdos teológicos.
Puebla insiste numa ótica mais doutrinai, de história da salvação e de uma
cristologia descendente. 76 Reafirma a encarnação e a plenitude de Cristo para evitar
dois perigos reais, possíveis7 ou imaginados: reduzir a totalidade de Cristo a sua
humanidade; fazer dele um líder político, um revolucionário ou um simples profeta”. 77
O documento de Puebla:
• reconhece que existe uma “busca da face sempre renovada de Cristo, que
cumula os legítimos anseios de libertação integral”; e reafirma a legitimidade e a
necessidade de uma nova “imagem” de Cristo que seja libertadora”; 78
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• recolhe muitos elementos de Jesus de Nazaré, que irão constituir os conteúdos
da nova e desejada “imagem” de Cristo; 79
• retoma o problema da atual presença de Cristo na história e do acesso real a ele;
recorda que Cristo está presente na Igreja, na Sagrada Escritura, na proclamação
da Palavra, na comunidade de fé e nos seus pastores; conclui afirmando que ele
quis identificar-se, num gesto de ternura particular, com os mais fracos e os mais
pobres. 80
Sem dúvida, o texto de Puebla apresenta uma mudança de linguagem. A
respeito de Cristo afirma que ele “vive” em nosso meio, que “está presente” nos
lugares eclesiais. Mas quando menciona a presença de Cristo nos pobres, usa uma
formulação vigorosa e rigorosa que não tem paralelo em outros documentos eclesiais
contemporâneos. Fala de “identificação” de Cristo com eles, de “ternura especial”.
Não se pode duvidar que Puebla privilegia a presença de Cristo nos pobres.81
Surpreendentemente, observa Jon Sobrino, a mais valiosa contribuição para a
cristologia aparece no capítulo sobre a “Opção preferencial pelos pobres”. 82 onde
afirma que:
• os pobres são destinatários privilegiados da missão de Jesus pelo simples fato de
serem pobres, “seja qual for a situação moral ou pessoal em que se encontrem”;
• a evangelização dos pobres é sinal e prova por excelência da missão de Jesus. 83
Desta forma, Puebla reafirma a correlação essencial entre os pobres e a missão
de Jesus, e reintroduz o princípio da parcialidade de Cristo.
“A correlação primária não se dá entre Jesus (e Deus) e os seres humanos em
geral, mas entre Jesus (e Deus) e os pobres deste mundo, através dos quais se
poderá depois estabelecer a correlação universal.” 84
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Os pobres, continua Jon Sobrino, além de serem destinatários privilegiados da
missão de Jesus, tornam presente Jesus profeta e evangelizador “São sacramento de
Jesus em duas dimensões fundamentais”;
• chamam à conversão, pois sua própria realidade – como a de Jesus crucificado –
é a máxima interpelação do cristão e do ser humano, e, neste sentido, os pobres
exercem uma “profecia primária” pelo que eles são enquanto vítimas;
• oferecem realidades e valores como as que ofereceu Jesus, e, neste sentido, são
portadores de um evangelho, exercem uma “evangelização primária”.85
Consequentemente, na reflexão cristológica, afirma Jon Sobrino, para conhecer
Jesus é necessário conhecer os pobres.
Esta nova “imagem” de Cristo e esta nova forma de viver a fé com ênfase na
libertação e na atual presença de Cristo na história, constituem um “sinal dos tempos”,
a partir do qual é possível compreender as razões da escolha do Jesus histórico como
ponto de partida metodológico.

1.1.3.5. Santo Domingo: Jesus Cristo ontem, hoje e sempre
Refletindo sobre a Conferência de Santo Domingo como acontecimento com
potencial evangelizador da cultura, 86 Jon Sobrino aborda, de forma sucinta, a questão
da cristologia do Documento final produzido pelos bispos latino-americanos. Constata,
de forma geral, um inegável retrocesso, fundamentalmente no que diz respeito ao
método de fazer teologia. Ao invés do esquema ver-julgar-agir, seguido em Medellín e
Puebla, Santo Domingo segue o esquema julgar-ver-agir, segundo o qual primeiro se
faz teologia, depois se constata a situação atual e, por último, aplica-se a reflexão
teológica à realidade circundante.
“Deseja-se, portanto, ‘julgar’ a partir de Deus algo que ainda não se ‘viu’. E no
que se refere aos textos bíblicos citados, deseja-se ver Deus nos referidos textos
do passado sem ter visto Deus na realidade presente.” 87
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Desta forma, afirma Jon Sobrino, a realidade histórica deixa de ser sinal dos
tempos, no sentido teológico, isto é, lugar da manifestação de Deus. Esta posição não
está em sintonia nem com o Concilio Vaticano II – que além de resgatar o sentido
bíblico e teológico da realidade dos sinais dos tempos, proclama sua importância para
a missão da Igreja –, tampouco com Medellín e Puebla, que auscultaram a realidade e,
a partir dela, desenvolveram sua reflexão teológica.
Jon Sobrino chama atenção para o fato de que a relação entre ver e julgar e
entre realidade e teologia, é dialética. Consequentemente, não se deve pensar que do
simples ver decorra mecanicamente um correto julgar e que da pura experiência surja
mecanicamente a reflexão teológica.
“Dentro do necessário círculo hermenêutico, é preciso manter o que é
fundamental para a teologia, alicerçada num Deus que se fez história: não pode
existir teologia sem realidade histórica prévia, não se pode encontrar Deus nos
textos do passado sem auscultar sua realidade no presente.” 88

A metodologia seguida em Santo Domingo tem graves repercussões concretas,
em geral, para a teologia subjacente ao Documento oficial e, em particular, para a
reflexão cristológica. Sintetizada na expressão Jesus Cristo ontem, hoje e sempre (Hb
13,8), e considerada coluna vertebral e princípio interpretativo de todo o Documento,
a cristologia de Santo Domingo, em coerência com a lógica adotada, não parte do
Jesus de Nazaré, mas do Cristo abstrato.
“Julga-se Jesus como o Cristo, sem antes ter visto a realidade deste Cristo que é
Jesus. Desta forma, desaparece o Jesus histórico presente em Medellín, na
Evangelii Nuntiandi, e em Puebla, talvez mais em forma dinâmica do que em
textos concretos; presente certamente nas comunidades mais comprometidas e
nas que tiveram mais mártires, e presente certamente na Teologia da
Libertação.” 89
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Santo Domingo silencia em relação aos mártires da Igreja latino-americana e não
começa apresentando Jesus de Nazaré, crucificado e ressuscitado, mas proclamando o
Cristo da fé. Como consequência deste modo de proceder, observa Jon Sobrino, os
textos teológicos iniciais de cada um dos capítulos do Documento carecem de
inspiração, não obstante a riqueza de citações bíblicas, conciliares e do magistério da
Igreja universal.
Usando uma metáfora, Jon Sobrino conclui que, em Santo Domingo sopraram
muitos e variados ventos, uns positivos outros negativos. Apesar disso, muitos cristãos
continuam fiéis ao espírito de Medellín, porque o Espírito de Jesus continua atuando. 90

1.1.3.6. Aparecida: Jesus, Caminho, Verdade e Vida (Jo 14,6)
No período que antecedeu a realização da Conferência de Aparecida teve lugar
um acontecimento que, de alguma forma, influenciou na cristologia do Documento de
Aparecida: a Notificação da Congregação para a Doutrina da Fé sobre as obras de Jon
Sobrino. 91 Embora a Notificação não tenha sido seguida de algum tipo de censura
aplica a Jon Sobrino, serviu para criar um clima de insegurança e incerteza em relação
ao futuro da reflexão cristológica latino-americana. Pode-se concluir que este
acontecimento explica o fato de Jon Sobrino ter silenciado em relação à Cristologia
subjacente ao Documento da Aparecida.
O princípio cristológico iluminativo de todo o Documento de Aparecida é a
autodefinição de Jesus: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (Jo 14,6). Jesus é o
Verbo eterno, ele veio ao mundo para nos ensinar o caminho, nos revelar a verdade e
nos dar a vida em abundância. Por conseguinte, o Documento de Aparecida apresenta
a centralidade de Jesus na História da Salvação. Jesus é fonte de vida para a
humanidade e da experiência fundante do cristão discípulo missionário, ponto de
referência para a vida do cristão e para o futuro da Igreja; ilumina as relações pessoais
e sociais.
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O ponto de partida é a cristologia descendente expressa na transcendência e na
pré-existência de Jesus segundo a cristologia joanina. Jesus vem até nos para nos
ensinar o caminho, a verdade e a vida. Do encontro pessoal com Jesus na História
nasce o chamado ao seguimento e o discipulado. Brota também o amor aos irmãos e o
compromisso com o anúncio do Evangelho da vida para todos os povos. É o
compromisso missionário, vividos na alegria, na esperança e na felicidade. Este
caminho nos leva à configuração a Cristo, animados pelo Espírito, em comunidade, em
comunhão.
O Documento de Aparecida reconhece que estamos vivendo um momento de
encruzilhada da história, marcado por profundas e rápidas transformações em todos
os campos da atividade humana. O contexto latino-americano e caribenho apresenta
uma série de desafios para a vida cristã e para a Igreja. Como resposta a estes desafios,
o Documento ressalta a importância de recuperar a identidade cristã a partir da
experiência com Jesus vivo expressa com a categoria do encontro.

1.1.3.6.1. O encontro com Jesus Cristo
A categoria do encontro presente no Documento de Aparecida expressa uma
dimensão essencial e decisiva da Revelação Cristã.
– No Antigo Testamento, as experiências religiosas significativas podem ser lidas
em termos de encontro.
– No Novo Testamento, a experiência dos discípulos com Jesus é marcada pelo
encontro.
O documento Dei Verbum, afirma que, por decisão livre, amorosa e gratuita,
Deus vem ao encontro do ser humano e se autocomunica, por palavras e
acontecimento, aguardando uma resposta de fé. A plenitude desta comunicação
acontece em Jesus de Nazaré. 92
Na América Latina, o Sínodo para a América resgata a categoria do encontro,
afirmando: “Todos os homens e mulheres da América são convidados a procurar
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encontrar-se com Cristo, como se encontra um discípulo em busca da verdade com o
seu Mestre, um amigo em busca da amizade com seu companheiro de caminho”.93

1.1.3.6.2. Fundamentos e consequência do encontro
A categoria do encontro tem dois fundamentos importantes: pré-pascal:
encontro dos primeiros seguidores de Jesus Cristo, às margens do mar da Galileia,
encontro decisivo que marcou suas vidas e os encheu de luz, força e esperança; póspascal: expresso por meio de títulos neotestamentários: Vivente que caminha ao
nosso lado (n. 356), Senhor da Vida (n. 43, 389), Libertador e Salvador (n. 6, 22, 30), ele
é o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14,6).
O encontro com a pessoa de Jesus traz consequências significativas para a vida
da pessoa. Entre estas consequências, pode-se lembrar:
– A relação da pessoa de Jesus como seu seguidor, seu amigo e seu irmão (cf. 131133; 144; Mc 1,17; 2,14);
– “ser dele”, “formar parte dos seus”;
– “configurar-se com ele”
– comprometer-se em dar continuidade à missão de Jesus, ser missionário.
Esse encontro com Jesus traz como frutos: a felicidade plena, vida plena, como
resposta à busca humana de realização. “quem se encontra com ele e o acolhe tem
garantia da paz e da felicidade, nesta vida e na outra vida” (n. 246).
É importante lembrar que o Documento de Aparecida apresenta não tanto a
pessoa de Jesus em si, mas o que ele significa para a pessoa humana: resposta às
necessidades mais profundas, existenciais e históricas, do ser humano. E a reflexão
cristológica apresenta algumas ambivalência: de um lado, refere-se ao Jesus histórico
(n. 353), de outro, prevalece uma cristologia da transcendência e da pré-existência de
Jesus, como o Verbo Eterno.
Além disso, percebe-se algumas ausências:
– do contexto histórico de Jesus, como se Jesus estivesse fora da história, pessoa
de Jesus desvinculada do Reino de Deus, que é apenas mencionado de
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passagem, como anúncio ou como incluindo a promoção humana integral (n.
4.3);
– da conflitividade do Reino;
– do confronto e do discernimento entre o Reino e o antirreino;
– alusão à morte de Jesus, desvinculada do seu contexto histórico, e sem dizer por
que morreu e o significado humano dessa morte.
De modo geral, pode-se afirmar que a reflexão cristológica do Documento de
Aparecida está na linha da continuidade com as Conferências anteriores.

1.1.3.7. A relação complementar entre a história e a transcendência
O mistério de Cristo é uma totalidade com dois momentos que, por sua
natureza, se complementam: o Jesus histórico e o Cristo da fé.
“Jesus é uma totalidade que consta de um elemento histórico (Jesus) e de um
elemento transcendente (Cristo), e o mais específico da fé enquanto tal é a
aceitação do elemento transcendente: esse Jesus é mais que Jesus, é o Cristo.
Essa aceitação é fé: isto pressupõe que o Cristo e o seu reconhecimento é dom
de Deus.” 94

Esse momento da fé, portanto, não é deduzível de nenhuma análise, é designo
de Deus. Tendo presente esta realidade, é possível esclarecer alguns motivos da
escolha do Jesus histórico como ponto de partida metodológico.
• O Cristo total é uma realidade-limite para o homem no mundo; só é possível
compreender Cristo em toda a sua totalidade e abrangência a partir do caminho
percorrido pelo próprio Jesus para chegar a sua plenitude como Cristo.
• A exigência fundante de Jesus em relação ao cristão é o seguimento de sua vida
histórica, quer dizer, a práxis real da fé na esperança e no amor. Esta exigência
goza da primazia, mesmo para a compreensão do Cristo total, sobre qualquer
outro tipo de contato intencional com Cristo como a oração, o culto ou a
ortodoxia. Contudo, o seguimento só é compreensível a partir do Jesus histórico.
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• A história registra que na medida em que a fé se dirige unilateralmente a Cristo
ressuscitado e plenificado e se esquece do Jesus histórico, tende a converter-se
em “religião”, no sentido pejorativo do termo e em oposição à existência na fé
tende a desvalorizar o que é tipicamente cristão.95
• Existe certo paralelismo entre a situação latino-americana e a situação do tempo
de Jesus. A semelhança de situações é evidente sobretudo no que se refere à
miséria, à repressão, à opressão e à morte. Seu horizonte é a luta contra a morte
e a favor da vida. Por conseguinte, Jesus que luta a favor da vida e contra os
ídolos da morte adquire um significado particular para a América Latina.
“Jesus se torna ‘evidente’ – uma vez que se apresentou sua história com o
mínimo de veracidade – torna-se ‘exigível’ para que haja fé nele na América
Latina; e, por outro lado, esse Jesus histórico torna ‘evidente’ e ‘exigível’ o que
deve ser a fé em Cristo e qual deve ser seu núcleo fundamental: o seguimento de
Jesus como defesa da vida e a luta contra a morte.” 96

Estas razões, que fundamentam a escolha do Jesus histórico (como ponto de
partida, iluminam também a compreensão do seu significado para a cristologia latinoamericana).

1.1.3.8. A globalidade histórica de Jesus de Nazaré
Sem desprezar os enfoques dados pela cristologia europeia, a reflexão
cristológica latino-americana atribui à expressão Jesus histórico um significado próprio.
“Por ‘Jesus histórico’ entendemos a vida de Jesus de Nazaré, suas palavras e seus
acontecimentos, sua atividade e sua práxis, sua atitude e seu espírito, seu destino
de cruz (e de ressurreição). Em outras palavras e expresso de forma sistemática,
a história de Jesus.” 97

Essa história global de Jesus de Nazaré pode ser desdobrada em diversos
elementos que gozam de certa autonomia e, ao mesmo tempo, estão relacionados
entre si. É importante distinguir, dentre eles, qual é o mais histórico”, com
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potencialidade para introduzir-nos na totalidade de Jesus e para organizar os diversos
elementos desta totalidade.
Esta é, sem dúvida, uma preocupação metodológico-teórica, pois na fé real e
existencial essa reconstrução se dá de forma pessoal e não pode ser programada de
antemão 98

1.1.3.8.1. “Prática com espírito”: princípio hierarquizador dos elementos
históricos
Para a cristologia latino-americana, a “prática com espírito” é o elemento que
melhor possibilita a hierarquização dos elementos históricos e ilumina sua
complementaridade.
“O mais histórico do Jesus histórico é sua prática, isto é, sua atividade para
operar ativamente sobre a realidade circundante e transformá-la numa direção
determinada e buscada, na direção do Reino de Deus. E a prática que em seu
tempo desencadeou história e que chegou até nós como história
desencadeada.” 99

Por história de Jesus de Nazaré, do ponto de vista formal, não entendemos
simplesmente o que é datável no espaço e no tempo, mas o que nos é transmitido
como tarefa para ser vivida e para continuar sua transmissão. Desta forma, os textos
do Novo Testamento em geral e os Evangelhos em particular são relatos vividos e
registrados para manter viva, ao longo da história, uma realidade desencadeada por
Jesus. Depois da ressurreição, essa realidade consiste na transmissão da fé em Cristo,
mas, segundo a intenção do próprio Jesus, implica mais originalmente em transmitir
sua prática, isto é, seu seguimento, considerado antes de tudo como continuidade de
sua prática.
Optar pela escolha da prática de Jesus, metodologicamente, como elemento
histórico hierarquizador não significa ignorar ou menosprezar o inevitável problema do
sentido da vida. Antes, é acreditar que a continuidade da prática de Jesus não só
desencadeia a pergunta pelo sentido da vida senão também conduz à resposta. Prática
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e sentido são realidades humanas que não podem ser ignoradas, nem contrapostas,
pois se situam em níveis diferentes. A pergunta pelo sentido da vida é concomitante a
qualquer situação do ser humano. Torna-se presente tanto na prática de Jesus como
na de seus seguidores.
“De fato, as perguntas referentes ao sentido não desaparecem, mas se tornam
mais agudas em uma prática como a de Jesus. Pergunta-se: se é mais sábia a
esperança que a resignação, se humaniza mais o amor que o egoísmo, o dar a
vida ou o guardá-la para si, se a utopia verdadeiramente atrai e gera realidades
positivas ou é, definitivamente, escapismo, se o mistério de Deus é último e bemaventurado ou um absurdo.” 100

Esta prática de Jesus é caracterizada pelo espírito que norteia o modo de exercêla: “honradez com o real, parcialidade com os pequenos, misericórdia fundante,
fidelidade ao mistério de Deus”. Esse espírito não é só modo de atuar de Jesus, mas
está intrinsecamente relacionado com sua prática. De um lado, esse espírito chegou a
ser concreto e real através de uma prática, pois é nela e não em sua pura Interioridade
que Jesus foi “questionado e potenciado”. De outro lado, esse espírito não foi só o
companheiro inseparável de sua prática, mas “plasmou-a, redirecionou-a e potenciou
sua eficácia histórica”.
Caracterizar com a expressão “com espírito” a prática de Jesus é uma novidade
que brota da experiência latino-americana, pois estas duas realidades não se opõem,
antes se completam mutuamente e essa recíproca complementaridade ajudam a não
cair no puro espiritualismo nem no puro ativismo.
Desta forma, é não apenas possível, senão também mais adequado começar
metodologicamente pela “prática de Jesus com espírito”, como princípio
hierarquizador dos elementos históricos, não em sentido redutivo para permanecer
nela, mas por seu potencial mistagógico capaz de introduzir-nos na totalidade de
Jesus. 101
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1.1.3.8.2. “Prática com espírito”: caminho de acesso à pessoa de Jesus
Momento privilegiado de sua totalidade histórica, a prática de Jesus permite
esclarecer, compreender e hierarquizar os outros elementos desta totalidade: os
acontecimentos isolados de sua vida, sua doutrina, suas atitudes internas, seu destino
e sua realidade mais íntima que chamamos pessoa.
Esta prática histórica, sendo “lugar de maior densidade da pessoa”, possibilita
• penetrar na “historicidade de sua subjetividade”;
• conhecer melhor os conteúdos fundamentais de sua pregação: “reino de Deus e
Deus do reino” sermão da montanha, amor ao próximo etc.;
• explicitar melhor seu destino histórico na cruz, sua transcendência aceita na fé e
sua ressurreição como justiça de Deus para com ele;
• penetrar, de certa forma, na interioridade de sua pessoa, na sua relação íntima
com Deus na oração, na fé e na esperança. 102
“Com isto não estamos dizendo que a totalidade de Jesus e especialmente a sua
pessoa, naquilo que tem de mais íntimo, seja produto mecânico de sua prática,
mas afirmamos que a partir dela descobre-se melhor a totalidade de sua
realidade pessoal.” 103

Além disso, começar com a prática de Jesus não significa deduzir logicamente,
inventar ou reconstruir arbitrariamente os outros elementos da vida de Jesus. Para
estes outros elementos, como para a mesma prática, será necessário buscar suas
bases nas narrações evangélicas e apresentá-las de forma orgânica e na fidelidade ao
que é fundamental desta história.
Desta forma, a cristologia latino-americana considera que o caminho lógico da
cristologia não é outro senão o cronológico. Salienta como conteúdos organizativos
três realidades mínimas de alto conteúdo teológico e de cuja historicidade não se pode
duvidar:
• a missão de Jesus como serviço ao reino;
• Deus do Reino, a quem Jesus se dirige como Abba;
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• a morte de Jesus que ilumina retrospectivamente a prática e a pessoa de
Jesus. 104
Ao apresentar o Jesus histórico e o histórico de Jesus, a cristologia latinoamericana busca o acesso pessoal a Jesus. Não faz isto apresentando, em primeiro
lugar, conhecimentos sobre ele, para que a pessoa decida como fazer e como
relacionar-se com ele, mas apresentando sua prática para recriá-la e assim aceder a
Jesus.
O pressuposto desta afirmação é que o acesso pessoal a Jesus só é possível, em
última instância, a partir da continuidade entre Jesus e os que o conheceram; e esta
continuidade deverá ser proposta a partir da “prática de Jesus com espírito”, como
lugar de maior densidade metafísica. Consequentemente, aceder a Jesus não é saber
sobre ele desenvolver uma hermenêutica que salve a distância entre Jesus e nós, mas
é questão de afinidade e conaturalidade, começando com aquilo que é mais real em
Jesus: sua prática.
“O histórico de Jesus é, então, para nós, em primeiro lugar, um convite (e uma
exigência) a prosseguir em sua prática: na linguagem do próprio Jesus, o seu
seguimento para a missão.” 105

Por conseguinte, o seguimento da prática de Jesus com espírito é uma exigência
ética do Jesus histórico e também princípio hermenêutico e lugar epistemológico para
conhecer Jesus.106

1.1.3.8.3. Jesus histórico: lugar do salto da fé no Cristo total
Percorrer o caminho da “prática com espírito” como modo de aceder ao Jesus
histórico é também a maneira logicamente mais adequada de acesso ao Cristo da fé.
No mero fato de “reproduzir com ultimidade a prática de Jesus e sua historicidade, por
ser de Jesus”, se aceita uma normatividade última de Jesus, e por isso se está
declarando-o algo realmente último. E, implícita, mas eficazmente se confessa o
próprio Cristo, ainda que depois seja preciso explicitar essa confissão.
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Por conseguinte, declarar Jesus como o Cristo, implica numa descontinuidade, o
salto da fé, que não pode ser uma dedução mecânica nem sequer da continuidade
representada pelo seu seguimento. Todavia, esta continuidade é necessária para que a
descontinuidade da fé seja cristã e não arbitrária.
Crer em Jesus, no sentido radical da palavra, significa uma descontinuidade, um
salto da fé. O Cristo total é um “outro” e torna-se impossível vencer a distância de sua
alteridade. A preocupação da cristologia latino-americana é evidenciar o lugar do salto
da fé. Não faz isto apresentando conhecimentos sobre Jesus, suas obras e sua
consciência messiânica. Sem menosprezar a apresentação destas realidades de Cristo,
propõe o seguimento do Jesus histórico como lugar do salto na fé. 107
“Na fé se confessa o Cristo como o Senhor Ressuscitado e o Filho por
antonomásia (descontinuidade), mas é essencial para a fé confessá-lo também
como o primogênito da ressurreição entre muitos irmãos e como o irmão
maior.” 108

Não restam dúvidas, portanto, de que o Jesus histórico é o ponto de partida
mais adequado para chegar à totalidade do mistério de Cristo. Entretanto, o mais
típico de Jesus enquanto histórico é o seu estar situado no mundo dos pobres e
comprometido com sua libertação. 109Isto mostra a existência de uma correlação entre
cristologia e fé realizada e determina a importância do lugar, a partir do qual se realiza
a reflexão cristológica. 110
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1.2. Realidade histórica: ponto de partida real da cristologia e do
seguimento
Segundo Jon Sobrino, ao abordar o seu objeto: Jesus Cristo, a cristologia deve
levar em conta duas realidades fundamentais:
• os textos resultantes da história do passado e nos quais está contida a revelação;
• a realidade de Cristo manifestada no presente, isto é, sua presença na história
atual à qual corresponde a fé realizada em Cristo.
De acordo com estes pressupostos, consequentemente, o lugar ideal da
cristologia é aquele no qual é possível compreensão melhor as fontes do passado e
onde se captam melhor a presença e a realidade da fé em Cristo.
Aparentemente, pode parecer que o lugar a partir do qual se realiza a reflexão
cristológica não é decisivo para a cristologia, pois suas fontes específicas 111 são
anteriores a qualquer lugar, o qual seria apenas uma exigência pastoral para aplicar em
determinada situações a verdade universal constante no depósito da fé.
Diante disto, uma pergunta permanece sem resposta: por que a cristologia
latino-americana redescobriu a libertação que, embora sendo essencial para a
mensagem do evangelho, praticamente permaneceu ausente durante séculos? Não é
porque, na América Latina, existem melhores recursos técnicos para analisar as fontes
da revelação, mas em força do próprio contexto de opressão existente neste
continente. 112
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Há lugares a partir dos quais se descobrem importantes realidades que estão nas
fontes da revelação e que permaneceram ocultas por muito tempo. Por isso, não é
possível distinguir adequadamente “lugares” e “fontes” da revelação, nem é possível
admitir a importância do lugar simplesmente por razões pastorais.
Para a Teologia da Libertação, o “lugar teológico” é algo real, uma determinada
realidade histórica em que se crê que Deus e Cristo continuam presentes e na qual é
possível ler mais adequadamente os textos do passado”. 113
Por conseguinte, o “lugar” da teologia não é um ubi categorial, um lugar
concreto geográfico-espacial – universidade, seminário, comunidade de base, cúria
episcopal… – ainda que seja preciso estar presente nestes lugares. Por “lugar”
teológico se entende aqui um quid, uma realidade substancial na qual a cristologia se
deixa contaminar, questionar e iluminar”. 114
A determinação do lugar é essencial para a cristologia. Ao longo da história,
podemos constatar a existência de diferentes lugares teológicos. Hoje, na reflexão
cristológica característica da América latina existe unanimidade.
“A cristologia latino-americana – especificamente enquanto cristologia –
determina que seu lugar social, como realidade substancial, são os pobres deste
mundo, e esta realidade é a que deve estar presente e transcender qualquer
lugar categorial, porque eles constituem a máxima e escandalosa presença
profética e apocalíptica do Deus cristão.” 115

Esta opção pode ser justificada:
• a priori, pela correlação existente entre Jesus e os pobres e pela sua presença no
meio deles tal como aparece no Novo Testamento;
• a posteriori a “irrupção dos pobres”, é o fato maior, o “sinal dos tempos”,
presença de Deus e do seu Cristo. E esta realidade tudo ilumina e esclarece. 116
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Estabelece-se, assim, o círculo hermenêutico: de um lado, a escolha deste lugar
é exigida pela Revelação; de outro, esta exigência é captada a partir do mundo dos
pobres.
Embora seja difícil dividir adequadamente a realidade dos pobres, para facilitar a
análise, a cristologia latino-americana desdobra-a, cm dois aspectos importantes:
Igreja dos pobres e mundo dos pobres. 117

2.1.1. IGREJA DOS POBRES: LUGAR ECLESIAL
Na América Latina, a partir do momento em que as duas realidades – Igreja e
pobres – foram colocadas em mútua relação essencial, surgiu a Igreja dos pobres, que
se tornou o lugar eclesial da cristologia.
Essa Igreja dos pobres, como lugar eclesial, apresenta algumas características
fundamentais:
• a fé concretiza-se, antes de tudo, como prática libertadora, como seguimento de
Jesus em sua opção pelos pobres, em sua denúncia e em seu destino histórico. E
por isso a cristologia latino-americana deve ter em conta este ser e fazer da
Igreja dos pobres, à semelhança de Jesus, para conhecer melhor Jesus;
• a necessidade da comunidade de fé, como complementação mútua na vivência
da fé e como solidariedade, já que os pobres, por serem destinatários
privilegiados da missão de Jesus, ajudam a “aprender a aprender” quem é Cristo
e questionam a fé cristológica, direcionando-a para o que é fundamental;
• a Igreja dos pobres é o corpo de Cristo presente na história, enquanto oferece a
Cristo a esperança, a práxis libertadora, o sofrimento que o torna presente como
crucificado e como ressuscitado. Infelizmente, a presença atual de Cristo em
nosso continente se assemelha mais ao crucificado do que ao ressuscitado. 118
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O teólogo é, então, confrontado com o atroz sofrimento do povo e impulsionado
a levar em conta esta realidade na sua reflexão teológica.
Essa Igreja dos pobres, que em Medellín e Puebla tirou do seu “depósito coisas
novas” e reformulou a realidade de Cristo a partir dos pobres, constitui hoje o lugar
eclesial privilegiado para a cristologia.119

2.1.2. MUNDO DOS POBRES: LUGAR “SOCIAL-TEOLOGAL”
A Igreja dos pobres é o lugar da cristologia dentro de uma realidade mais
abrangente: o mundo dos pobres.
Na reflexão cristológica:
• o lugar eclesial influi, de modo particular, em relação aos conteúdos
cristológicos: quem é Jesus;
• o lugar social influi sobre o modo de pensar cristológico: como abordar Jesus
Cristo.
Esta realidade social configura o modo de pensar do teólogo não só enquanto
pensador, mas também enquanto crente, pois a realidade social não é outra coisa
senão a criação de Deus em diálogo com a liberdade humana. Observar a realidade é
observar a criação de Deus, é por isso que falamos de “lugar social-teologal”.
Ademais, a fé real se concretiza, é questionada e cresce no mundo real. Em
última instância, cremos em Deus no mundo real, e nele se dá seu questionamento,
sua aceitação e seu confronto.
Enquanto a realidade eclesial pode favorecer ou dificultar a aceitação de Cristo,
a rejeição ou a aceitação de Cristo como revelação do divino e do humano se dá no
mundo real e é facilitada ou dificultada por ele.120
Na cristologia latino-americana, portanto, o mundo dos pobres e nele a Igreja
dos pobres, que constituem o ponto de partida real do teólogo ou o ponto de partida
subjetivo, estão em relação de circularidade dialética com o Jesus histórico que é o
ponto de partida metodológico. A realidade social latino-americana leva
evidentemente a dar importância e a compreender o Jesus histórico, e o Jesus
119
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histórico projeta luzes sobre a problemática latino-americana e sobre os esforços
libertadores para superá-la. 121
Estabelece-se, assim, uma reciprocidade: a fidelidade à situação latinoamericana e às suas exigências remete ao Jesus histórico; e a captação do Jesus
histórico leva a aprofundar o conhecimento da situação latino-americana e de suas
exigências.
“Na realidade, é este um único movimento com dois momentos distintos e
complementares que leva à historização (segundo o Jesus histórico) e à “latinoamericanização” da fé em Cristo.” 122

A unificação destes dois momentos é um fato. A realidade mostra que a
aproximação do Jesus histórico, facilita a “latino-americanização” da fé em Cristo, e,
por sua vez, a “latino-americanização” da fé em Cristo remete ao Jesus histórico. 123

Conclusão
Na perspectiva da cristologia de Jon Sobrino, duas realidades fundamentais
relacionadas entre si numa circularidade dialética, constituem o horizonte mais amplo
para a compreensão do seguimento de Jesus:
• Jesus histórico, ponto de partida metodológico para aceder à totalidade do
mistério de Cristo;
• o mundo dos pobres e nele a Igreja dos pobres, ponto de partida real, lugar
teologal da cristologia.
Para Jon Sobrino, Jesus histórico não é uma questão acadêmica, constitui uma
preocupação cristológica fundamental, que busca recuperar a espessura teológica da
vida de Jesus e traduz a ligação vital entre a fé da Igreja em Jesus Cristo e o povo
sofrido.
Desta forma, Jon Sobrino coloca as bases para uma cristologia que se articula na
práxis do seguimento, radicada na memória espiritual do povo oprimido e desafiada

121

Id., Jesus na América Latina, p. 94.

122

Ibid., p. 112.

123

Ibid., p. 112.
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por seus gemidos presentes e por sua sede de libertação. Ele confirma que não é
possível elaborar uma cristologia pertinente e relevante para a Igreja e para o povo
sem ter os olhos e o coração voltados para a complexa e dura realidade do nosso
continente, com sua história passada e sua conflitiva situação presente.
Assim, a proposta cristológica de Jon Sobrino é, antes de tudo, a teoria de uma
práxis:
• intellectus amoris, que propicia a construção do Reino de Deus;
• intellectus iustitiae que leva à destruição do antirreino;
Esse discurso cristológico se concretiza numa profunda tensão entre:
• o passado no que diz respeito ao “depósito da fé” e o presente relacionado à
manifestação de Deus na realidade atual;
• a nova imagem de Cristo ligada ao novo modo de crer e viver a fé, sem
manipular o Cristo e sem conivência com os ídolos, e a tentação da abstração de
Cristo e da alienação da fé.
• o excesso de obscuridade em relação à situação atual: –mysterium iniquitatis – e
o excesso de luminosidade em relação a Cristo como objeto de conhecimento e
reflexão – mysterium liberationis.
Assim, se descortina diante de nossos olhos um horizonte utópico de
compreensão de Jesus e de seu seguimento, que, em si mesmo, é:
• crítica à situação atual;
• proposta de transformação que antecipa o futuro e mantém viva a esperança.
Nesse horizonte utópico situa-se a desafiadora e desconcertante proposta de
prosseguimento 124 de Jesus de Nazaré no hoje da nossa história.

124

Para Jon Sobrino, conforme ele mesmo explicou em nossa entrevista do dia 22 de
setembro de 1992, a expressão proseguir/proseguimiento tem o mesmo significado e a
mesma estrutura de seguir/seguimiento, apenas reforça a ideia de que o seguimento
deve ser atualizado. É com este mesmo significado que empregamos, no decorrer deste
nosso trabalho, a expressão em português prosseguir/prosseguimento.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS: INICIATIVA DA PROPOSTA DE
JESUS DE NAZARÉ
“Jesus não propõe uma doutrina acerca do seu
seguimento, mas o oferece e o exige: ‘Quem
quiser vir após mim’, é um convite. ‘Segue-me’,
é um imperativo.”
Jon Sobrino

Além de escolher Jesus histórico como ponto de partida metodológico mais
adequado para aceder à totalidade do mistério de Cristo, Jon Sobrino afirma que
recuperar Jesus não significa apenas ter notícias acerca de sua vida, missão e destino,1
mas é reproduzir sua vida, nas mais variadas circunstâncias históricas. Propõe, por
conseguinte, o seguimento de Jesus como:
• a mais importante forma de explicitar a existência cristã; 2
• o princípio de unificação entre a dimensão transcendente é a dimensão histórica
da existência cristã; 3
• a forma mais radical para recuperar o concreto de Jesus e fazer dele a “origem e
o fundamento da vida cristã”.
“O seguimento se converte, então, em fórmula breve do cristianismo, porque
anuncia a recuperação de Jesus e, ao mesmo tempo, o modo de recuperá-lo, tem
a virtualidade de resumir a totalidade da vida cristã e de evocá-la a partir do
concreto, tem o caráter de norma e também de espírito que anima sua
realização, de exigência pelo que custa e de gozo por ter encontrado a ‘pérola
preciosa’”. 4

1

SOBRINO, Jon. Jesus de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 483.

2

Id., La ldentidad cristiana, Diakonía, 46, p. 100.

3

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 943.

4

Ibid., p. 937.
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Desta forma, para compreender a profundidade e o valor do seguimento para a
existência cristã, é fundamental, segundo Jon Sobrino, beber na fonte genuína dos
evangelhos 5 e dos demais escritos do Novo Testamento e captar a densidade, a
abrangência do seguimento exigido por Jesus, como luz perene que ilumina os
seguidores de todos os tempos e lugares. 6

2.1. Radicalidade da proposta de Jesus de Nazaré
Anunciado pelos profetas e esperado pelas nações, Jesus de Nazaré apareceu
nas estradas da Palestina, com aspecto aparentemente em tudo semelhante aos
homens do seu tempo.
“As narrações evangélicas apresentam Jesus como homem e homem pobre, em
seu nascimento, no decurso de sua vida e em sua morte.” 7

Jesus iniciou sua pregação assumindo uma atitude que surpreendeu os seus
contemporâneos: reclamou para si a assombrosa pretensão não só de apontar em que
consistia a realidade última da história, mas de indicar como vivê-la com radicalidade.
Anunciou, assim, com força e convicção, que o Reino de Deus estava próximo e exigiu
a conversão, a fé e o amor, levando à plenitude as expectativas e exigências do Antigo
Testamento e de outras religiões. 8

5

Jon Sobrino afirma que a produção cristológica latino-americana, no seu modo de
proceder, Inspira-se nos evangelhos: teologiza Jesus historicizando-o, e caracteriza-se
pelo estilo narrativo, sem desprezar a reflexão sistemática. Cf. Jesus, o Libertador, p. 9697.

6

Ao apresentar a proposta de seguimento feita por Jesus, Jon Sobrino aborda os seus
elementos essenciais, de forma sucinta e genérica, sem se deter em particularidades e
sem fazer uma exegese mais profunda dos textos neotestamentários. Em consequência
disso, ao contrário do que se poderia eventualmente supor, este capítulo é o mais breve
do nosso trabalho.

7

SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 58.

8

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 938.
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Mas o acontecimento maior, determinante e fundamental que marcou o início
da vida pública de Jesus, segundo os evangelhos, foi o chamado ao seguimento. 9 Com
autoridade, incondicionalmente e sem dar nenhuma explicação convincente, Jesus
chamou vários discípulos a segui-lo em comunhão de vida, missão e destino.10 Vinde
em meu seguimento (Mc 1,17); Segue-me (Mc 2,14). A iniciativa do chamado é de
Jesus. 11
“Jesus não propõe uma doutrina acerca do seu seguimento, mas o oferece e o
exige, ‘Quem quiser vir após mim!’, é um convite. ‘Segue-me’ é um imperativo.” 12

O chamado ao seguimento é, por conseguinte, a exigência maior, mais
abrangente e específica de Jesus, 13 que ultrapassa os ditames da lógica humana e

9

O verbo “seguir” (ákolouzein) aparece 79 vezes nos evangelhos: 25 em Mateus, 18 em
Marcos, 17 em Lucas e 19 em João; e apenas 11 vezes nos demais escritos do Novo
Testamento: 4 nos Atos dos Apóstolos, 1 em Paulo, e 6 no Apocalipse.

10

Nos evangelhos, o chamado de Jesus segue sempre um esquema fixo e uniforme: a) Jesus
passa (Mc 1,16.19; 2,14;) b) vê alguém (Mc 1,16.19; Jo 1,47); c) indica a atividade
profissional que esta pessoa exerce (Mc 1,16.19; 2,14; Lc 5,2); d) chama (Mc 1,17-20;
2,14; Jo 1,37); e) faz o apelo a deixar tudo ((Mc 1,18.20; f) a pessoa chamada segue a
Jesus (Mc 1,18.20; 2,14; Lc 5,11). Cf. CASTILLO, Jose Maria. El seguimiento de Jesus, p. 16.

11

“Não são os discípulos que se adiantam ou se oferecem; quando o homem tem a
iniciativa o seguimento fracassa (Mc 5,18-20; Mt 8,19-22. É Jesus quem chama (Mc 1,17;
3,13). Seu olhar surpreende o homem no seu trabalho cotidiano (Mc 1,16-20:2,14). A
resposta a este chamamento é uma mudança radical na existência que se traduz em
liberdade efetiva (Mc 1,18.20; 2,14) e em disponibilidade total.” PALÁCIO, Carlos. Jesus
Cristo: história e interpretação, p. 117.

12

SOBRINO, Jon. La identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 101.

13

O seguimento como tal já existia no tempo de Jesus. Os rabinos possuíam discípulos e
enviados. Os zelotes exigiam de seus seguidores uma total dedicação a sua causa, mesmo
com muito sacrifício e com a entrega da própria vida. O específico do seguimento de
Jesus é sua função salvífica e seu serviço ao reino unido à pessoa concreta de Jesus de
Nazaré (Mc 8, 34), principalmente na segunda etapa de sua vida, e o poder absoluto com
que ele exige este seguimento sem condições (Mt 8, 19-22). Cf. Id., Cristologia a partir da
América Latina, p. 91.
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coloca o seguidor, desde o primeiro instante, em confronto com o absoluto de Deus,
envolvendo-o numa dinâmica pessoal, profunda e globalizante.14

2.1.1. RELAÇÃO PESSOAL COM JESUS
Ao chamar para segui-lo, Jesus de Nazaré não dita normas a serem observadas
rigorosamente, não traça antecipadamente projetos Ia serem realizados, não faz
inúmeras e tentadoras promessas a serem cumpridas. Mas faz questão de deixar
muito claro que o seguimento é, acima de tudo, uma relação profunda e pessoal com
ele, que implica numa corajosa ruptura com o passado e no misterioso começo de uma
existência radicalmente nova. 15
Seguir Jesus supõe uma dupla relação: de proximidade e de movimento: 16
• estar com Jesus (Mc 3,14);
• manter-se ao seu lado nas provações (Lc 22,28);
• ter os mesmos sentimentos e atitudes de Jesus (Fl 2,5);
• tornar-se filho no Filho (Rm 8,29);
• Ter os olhos fixos em Jesus (Hb 12,12).
O que Jesus quer, portanto, é estabelecer uma relação de amizade profunda e
transformadora com os seus seguidores que os leve a reproduzir a estrutura
fundamental de sua vida histórica.17
14

SOBRINO, Jon. Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 938.

15

“O seguimento se refere à pessoa mesma de Jesus e somente à sua pessoa. Portanto,
existe seguimento de Jesus onde existe relação pessoal com o mesmo Jesus. Só quando o
homem se relaciona com Jesus como pessoa, se pode dizer que está capacitado para
segui-lo. Por conseguinte, quando falamos de seguimento de Jesus, não nos referimos
nem a seguir uma ideologia, nem um conjunto de verdades, nem normas mais ou monos
exigentes, nem sequer um projeto seja ele do tipo que for. Tudo isso pode estar Incluído
no seguimento, mas nada disso constitui a essência e o centro mesmo do que é seguir
Jesus.” CASTILLO, José Maria. El seguimiento de Jesus, p. 80-81.

16

O verbo “seguir” (ákolouzein) significa manter uma relação de proximidade com alguém,
graças a uma atividade de movimento subordinado a essa pessoa. Este verbo Inclui um
tema estático relacional, a proximidade, e outro dinâmico, o movimento.” Cf. Ibid., p. 19.

17

SOBRINO, Jon. Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 940.

67
De acordo com os evangelhos sinóticos, em relação aos destinatários, o
chamado de Jesus para viver em comunhão com ele evolui progressivamente,
passando por três momentos distintos.
• Jesus dirige o seu convite a algumas pessoas escolhidas, que vivem em
realidades diferentes e exercem as mais variadas atividades. 18 Então disse Jesus
aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a
sua cruz e siga-me (Mt 16,24).
• Percebendo a presença não só de um pequeno grupo escolhido, mas de uma
multidão que o acompanhava, Jesus estendeu seu convite. Chamando a
multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após
mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me (Mc 8,34). 19
• Jesus universaliza o seu chamado. Dizia ele a todos: Se alguém quer vir apôs
mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me (Lc 9,23). 20

2.1.2. FINALIDADE DO CHAMADO
Se, de um lado, Jesus ao chamar não propõe um programa de vida, de outro,
deixa claro que o seu convite tem uma finalidade precisa. O seguidor deve:
• assemelhar-se a Jesus de Nazaré, reproduzindo sua vida histórica, exercendo a
missão como ele exerceu: sem levar pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto (Mc
6,8); e participando do seu destino: Vós sois os que permanecestes
constantemente comigo nas minhas provações (Lc 22,28); 21
18

Simão Pedro, seu irmão André, eram pescadores de Betsaida, (Jo 1,44); Mateus era
cobrador de impostos, em Cafarnaum (Mt 9,9).

19

O chamado de Jesus não se limitou aos “doze”, isto é, aos membros fiéis do povo de
Israel. Jesus chamou também os pecadores, os publicamos, as pessoas excluídas e
marginalizadas.

20

SOBRINO, Jon. Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 939; Jesús de
Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 490.

21

O seguimento de Jesus não se reduz à experiência intimista que muitas pessoas fazem no
mais profundo de seu espírito quando se colocam em oração. Sem dúvida, o seguimento
se baseia na amizade com Jesus e exige essa tipo de amizade. Mas se uma pessoa se
limita a isso, pode estar certa de que não segue Jesus, por mais elevada que seja sua
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• assumir sua causa e dispor-se a ser enviado em missão por Jesus e em lugar
dele: eu vós farei pescadores de homens (Mc 1,17). 22
Existe, portanto, uma profunda e íntima relação entre chamado e envio, entre
assemelhar-se a Jesus e ser enviado em missão. Seguimento é colocar-se, como Jesus,
a serviço do Reino de Deus, anunciando sua proximidade e realizando os sinais
concretos de sua presença; é reproduzir a mesma realidade de Deus que em Jesus de
Nazaré se manifesta como salvação para o seu povo. 23
“Do ponto de vista histórico, é claro que Jesus chamou algumas pessoas a seguilo para enviá-las a anunciar a boa nova do Reino, quer dizer, para evangelizar. O
‘Vem e segue-me’ tem sua razão de ser no ‘eu vos farei pescadores de
homens’“. 24

Por ser Deus quem chama através de Jesus, o chamado se justifica em si mesmo,
enquanto o seguimento não se justifica por si mesmo, justifica-se no fato de orientarse ao anúncio da boa nova, isto é, para a evangelização.
Seguimento e evangelização são realidades totalizantes da vida cristã que devem
se inter-relacionar harmoniosamente e não apenas de forma operacional e
justapostas. De um modo geral, pode-se dizer que para evangelizar cristãmente é
necessário o seguimento e que este desemboca necessariamente na evangelização. 25

contemplação. Seguir Jesus não é só “estar com ele”, mas também entregar-se à mesma
tarefa que ele: a tarefa da libertação. Cf. José Maria CASTILL0, El seguimiento de Jesus, p.
157.
22

Segundo José Maria Castillo, em El seguimiento de Jesus, p. 21 “seguir Jesus” significa
assemelhar-se a ele (proximidade) através da prática de um modo de vida/atividade
como a dele (movimento subordinado), que tem um desenlace como o seu (término do
caminho). A missão, portanto, faz parte do seguimento.

23

SOBRINO, Jon. Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 939.

24

Id., Espiritualidade da libertação, p. 159.

25

“O próprio Jesus, ‘Evangelho de Deus’, foi o primeiro e o maior dos evangelizadores. Ele
foi isso mesmo até o fim, até a perfeição, até o sacrifício da sua vida terrena.” Paulo VI,
Evangelii Nuntiandi, n. 7.

69

2.2. Abrangência das exigências do seguimento
Por ser o próprio Deus quem intervém na história da pessoa, através de Jesus, a
radicalidade do chamado concretiza-se na exigência da entrega incondicional e da
obediência absoluta:
• E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram (Mc 1,18).
• Ele levantou-se e o seguiu (Mc 2,14).
Esta exigência inicial deve articular-se historicamente em uma série de renúncias
radicais a tudo o que possa impedir o seguimento de Jesus e a total disponibilidade a
serviço do Reino. Jesus exige que o seguidor esteja disposto:
• a ignorar ou a quebrantar as obrigações religiosas tradicionais, algumas delas tão
graves e importantes como a de enterrar os mortos: Segue-me e deixa que os
mortos enterrem seus mortos (Mt 8,21; Lc 9,59); 26
• a renunciar os vínculos familiares que possam obstaculizar o seguimento: Se
alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e
irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo (Lc 14,26);
• a vender os bens e dar aos pobres: Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás
um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me (Mc 10,21);
• a renunciar ao matrimônio: E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do
Reino dos Céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda! (Mt
19,21). 27
Desta forma, o seguimento exigido por Jesus significa uma “rendição sem
condições”, 28 explicável apenas pela absoluta novidade e radicalidade do Reino de
Deus e do Deus do Reino. 29

26

Para uma análise aprofundada sobre o significado da expressão deixa que os mortos
enterremos seus mortos (Mt 8,21) ver HENGEL, Martin. Seguimiento y carisma, p. 13.

27

Esta passagem do Evangelho de Mateus foi entendida, ao longo da história, de diversas
maneiras. Para uma adequada interpretação ver, por exemplo, GORGULHO, G. S. e
ANDERSON, Ana Flora. A justiça dos pobres, São Paulo, Paulinas. 1981, p. 176-180;
STORNIOLO, I. – GORGULHO, G. S. O Evangelho de Mateus. O caminho da justiça, São
Paulo: Paulinas, 1990, p. 137-140.
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2.3. Historicidade das exigências do seguimento
Não é comum considerar a historicidade da exigência do seguimento por parte
de Jesus. 30 Entretanto, analisando as duas etapas estruturais da vida de Jesus: início de
sua vida pública até a crise da Galileia, da crise da Galileia até a morte, precisamente
enquanto história, sujeitas a mudanças e conflitos, percebe-se que a noção de
seguimento está intimamente relacionada com o desenvolvimento de sua fé.

2.3.1. SEGUIR O MESSIAS TRIUNFANTE
Na primeira etapa que vai do início da vida pública até a crise da Galileia, Jesus
se apresenta como um judeu ortodoxo, herdeiro das melhores tradições religiosas do
seu povo. Fundamentalmente, não afirma nem traz nada de novo. Estabelece uma
compreensão relacional e constitutiva entre sua pessoa e sua atividade. Não prega a si
mesmo, mas o Reino de Deus31 e o polo referencial de sua existência não é
simplesmente Deus, mas o Reino de Deus.32
“A experiência original da fé de Jesus está em igualdade com sua confiança na
atuação do Pai; é, ao mesmo tempo, esperança no futuro de Deus e no futuro do
Reino de Deus.” 33

28

Jon Sobrino pede emprestada a expressão “rendição sem condições” de HEGEL, Martin.
Seguimiento y carisma.

29

O seguimento de Jesus exige liberdade e só é possível a partir da mais plena liberdade.
Liberdade diante dos bens, das situações, das pessoas, de si mesmo e de toda a forma de
poder. Só onde há liberdade, há disponibilidade plena para entregar-se sem condições ao
serviço dos outros.

30

Jon Sobrino reconhece a existência de uma lacuna em relação à historicidade do
seguimento e, ao mesmo tempo, a necessidade de um estudo mais completo e profundo
sobre a história de Jesus. Para uma primeira abordagem considera importante dividir a
vida de Jesus em duas grandes etapas, caracterizadas pelo início e pelo fim do processo.
Cf. Cristologia a partir da América Latina, p. 136.

31

“Centro e marco da pregação de Jesus foi o Reino de Deus que se havia aproximado.”
KASPER, Walter. Jesus, el Cristo, p. 86.

32

SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 123-124.

33

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 110.
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Além disso, Jesus acredita que, tanto a vinda de Deus como a de seu reino estão
temporalmente próximos e esta expectativa tem repercussões práticas sobre sua fé e
sua missão. Realiza gestos concretos em favor das pessoas marginalizadas, oprimidas
desprezadas pela estrutura religioso-política.
Segundo o evangelho de Marcos, nesta primeira etapa, o apelo ao seguimento
se reduz a alguns poucos. Jesus chama e exige o seguimento na base do entusiasmo,
provocado pela grandeza da causa que ele defende. As exigências do chamado são
deduzíveis da concepção do Reino de Deus presente na tradição do Antigo
Testamento. Os discípulos são enviados a realizar importantes tarefas:
• pregar o Reino e exigir a conversão (Mc 6,12);
• exorcizar e curar os enfermos (Mc 6,13);
• com poder sobre os espíritos imundos (Mc 6,7).
Ao realizar a missão, os discípulos devem ter as mesmas atitudes de Jesus: não
levar nada pelo caminho, nem pão, nem alforje, nem dinheiro (Mc 6,8). 34
Os evangelhos sinóticos relatam que Jesus se aproximava dos pobres, enfermos,
pecadores e exigia deles apenas que aceitassem que sua miséria real, sua situação de
marginalidade social não é a última possibilidade de sua existência, pois não é a última
possibilidade de Deus.
“A exigência que Jesus faz a este grupo de pessoas é, então, a de uma féesperança em Deus e algumas exigências morais, expressas no ‘vai e não peques
mais’“. 35

Quando a fé-esperança exigida por Jesus se converte em fé realizada pelos
desclassificados, acontece em germe o Reino de Deus e a libertação.
Nesta etapa, estritamente falando, não existe uma concepção cristológica do
seguimento, mas messiânica, Os discípulos seguem um messias triunfante que vem
cumprir as promessas, segundo seu modo de pensar. 36

34

Ibid., p. 136.

35

Ibid., p. 134.

36

Ibid., p. 136.
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2.3.2. SEGUIR JESUS NO FRACASSO E ESCÂNDALO DA CRUZ
A segunda etapa da vida de Jesus abrange o período que vai da crise da Galileia
até a morte. Abandonando o coração da Galileia, Jesus se dirige para Cesareia de Filipe
e para a fronteira sírio-fenícia. Esta mudança de cenário expressa uma ruptura mais
profunda em sua atividade e em sua pessoa.
Jesus toma consciência de que fracassou em sua missão: as multidões o
abandonam, os chefes religiosos do seu povo o rejeitam, os fariseus pedem um sinal,
os discípulos mostram que nada entenderam e querem abandoná-lo. 37
“Jesus se retira para o norte, – o que pode ser reinterpretado como tentação de
fugir da publicidade e reduzir-se a um pequeno grupo, com as características de
uma seita: pequenez, fechamento aos outros – mas depois se dirige a Jerusalém,
subida que pode ser interpretada como superação da crise e da tentação.” 38

Na consciência de Jesus não se operou uma simples mudança evolutiva e
pacifica, mas uma ruptura ou uma “crise”. 39 Jesus já não fala da proximidade do Reino,
e o polo referencial de sua existência continua sendo Deus. Sua atividade consiste na
disponibilidade e entrega de sua pessoa até a morte, e seu poder se manifesta no
amor e no sofrimento. A fidelidade à vontade do Pai até o fim se expressa na ida a
Jerusalém, onde se encontrará com Deus de uma forma diferente e nova: na paixão e
na cruz. 40
“A fé de Jesus teve uma história que o tornou diferente. Mas esta história não foi
uma história abstrata, uma história de ideias que foi concretizando uma diferente

37

A historicidade da chamada “crise da Galileia” é hoje discutida e matizada de diversas
formas por vários teólogos como DODD, Ch. El fundador del cristianismo, Barcelona: Sal
Terrae, 1974; R. AGUIRRE – F. GARCIA, Jesús y la multitud a la luz de los sinópticos. In:
Escritos de Bíblia y Oriente, Salamanca: Sígueme, 1981. p. 259-282.

38

SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 227.

39

Seja qual for a historicidade concreta desta crise e sua localização, o importante para Jon
Sobrino é ressaltar que os evangelhos, pelo menos externamente, apresente uma
mudança no comportamento de Jesus e que este fato tem consequências teóricas. Cf.
Ibid., p. 227.

40

Ibid., p. 227-228.
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concepção de Deus e de Reino de Deus, de pecado, justiça, amor, poder, mas
uma história real, pois a história da fé de Jesus foi historicamente medida pela
história da práxis de Jesus na sua conflitividade.” 41

Paralelamente a esta autocompreensão de Jesus, acontece um deslocamento na
perspectiva do seguimento. Não é mais o seguimento de um messias em sua função
messiânica, mas da pessoa de Jesus naquilo que possui de mais concreto e
escandaloso: Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga (Mc 8,34).
As exigências do seguimento situam-se no contexto da preocupação de Jesus e
do seu destino. Exigem uma fé que não é só confiança em Deus, mas também
aceitação escandalosa de Jesus.
O convite de Jesus não se limita mais aos discípulos, mas dirige-se a todos
indistintamente, como um estilo de vida que atinge todas as atividades e atitudes da
pessoa, a partir do qual adquirem sentido todas as outras realidades humanas. 42
Considerando a existência cristã como um caminho para Deus 43 na primeira
etapa, Jesus seria um possível caminho para um Deus conhecido; na segunda, Jesus é o
único caminho para conhecer a Deus. O horizonte geral continua sendo Deus e a práxis
em favor do seu Reino. 44

2.4. Reino de Deus: referencial do seguimento de Jesus
Realidade central 45 e totalizante da pregação de Jesus, o Reino de Deus é o
princípio-chave para organizar de forma coerente sua vida e missão. 46 E o seguimento

41

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 114.

42

Ibid., p. 137.

43

Para aprofundar o tema da existência cristã como caminho para Deus, ver, por exemplo,
BOFF, Leonardo. Vida segundo o espírito, Petrópolis: Vozes, 1982.

44

O tema do Reino de Deus é abundantemente explicitado por Jon Sobrino. Nossa
abordagem não esgota todos os aspectos desta questão. Nosso objetivo é evidenciam
Reino de Deus como referencial do seguimento de Jesus.

45

A descoberta da centralidade do Reino de Deus para Jesus é relativamente recente de
pouco menos de uni século. Na opinião de Jon Sobrino, é uma das descobertas mais
importante para a teologia e para a vida da Igreja. Suas consequências influenciam não só
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passa necessariamente pelo referencial do Reino que lhe confere os conteúdos
centrais e as motivações mais significativas. 47

2.4.1. RELAÇÃO DUAL DE JESUS COM DEUS E O REINO
Ao pregar o Reino de Deus, Jesus não anuncia uma realidade totalmente nova,
pois a afirmação da realeza de Javé perpassa toda a história de Israel e é um modo de
afirmar que Deus atua na história em favor de seu povo. Reino de Deus não é,
portanto, uma realidade geográfico-política, embora expresse a esperança de um povo
concreto, nem uma realidade cultual-ascendente, embora Israel reconheça, nas
expressões litúrgicas, que Javé é seu único rei. 48
Embora o Antigo Testamento, sobretudo os salmos, expresse nas mais variadas
matizes, essa realidade fundamental, a expressão Reino de Deus tem duas conotações
essenciais:
• é o agir de Deus em ato,
• para transformar uma realidade histórica social má e insta em boa e justa.49
Por conseguinte, ao invés de “reino” de Deus, seria mais apropriado falar em
“reinado” de Deus.

a cristologia, mas também a moral, a eclesiologia, a pastoral. Cf. Jesus, o Libertador, p.
160.
46

“Jesus apareceu a serviço de algo que é distinto de si mesmo. Sua relacionalidade
constitutiva para com essa totalidade dual, ‘reino de Deus’, é o que em principio
proporciona a chave para aceder a Jesus e para organizar coerentemente sua vida r
missão.” SOBRINO, Jon. Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p.
485.

47

“Recordemos, de fato, que, na primeira etapa de sua vida, seguimento significa anunciar
e realizar os sinais do reino e, na segunda etapa, significou manter-se k diante da
poderosa reação do antirreino. Sem o Reino de Deus, o seguimento de Jesus não teria
nem motivação nem conteúdos centrais.” Id., Cristologia sistemática Jesucristo, El
mediador absoluto del reino de Dios. In: Conceptos fundamentales de la Teología de la
Liberación, I, p. 585.

48

Id., Jesus de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 485.

49

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 63.
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“‘Reinado’ de Deus é a ação positiva através da qual Deus transforma a realidade,
e ‘reino’ é o que ocorre neste mundo quando é Deus quem realmente reina: uma
história, uma sociedade, um povo transformados, segundo a vontade de Deus.” 50

Este reinado de Deus esperado ansiosamente pelo povo de Israel pode ser
delineado e caracterizado a partir de três aspectos marcantes.
• É uma realidade histórica que tem incidência real na vida do povo e corresponde
à esperança histórica de que Deus pode mudar a realidade má e injusta em boa
e justa.
• É uma realidade utópica que diz respeito a todo o povo e visa a transformação
da sociedade, sem menosprezar as exigências individuais de conversão.
Corresponde a uma esperança popular de todo o povo e para todo o povo.
• É uma realidade dialética, excludente e contrária ao antirreino. Surge como boa
nova diante da situação de opressão. Corresponde a uma esperança ativa contra
todas as expressões do antirreino.51
“Reino de Deus é uma utopia que responde a uma secular esperança popular em
meio a inúmeras calamidades históricas. Mas é também algo libertador, porque
advém no meio e contra a opressão do antirreino. Necessita e gera esperança
que é também libertadora da compreensível desesperança histórica acumulada
de que o antirreino triunfa na história.” 52

Consequentemente, o Reino é uma realidade sumamente positiva e, ao mesmo
tempo, extremamente crítica diante do mal e da injustiça, te sua principal
característica é que Deus realiza o ideal régio da justiça. 53
Jesus participa das esperanças de seu povo, situa-se na encruzilhada do tempo e
na continuidade 54 da história e, ao mesmo tempo, oferece sua própria visão de Reino
50

Id., Jesus, o Libertador, p. 111.

51

Ibid., p. 111-112.

52

Ibid., p. 112.

53

Ibid., p. 111.

54

Jon Sobrino constata que, na história da teologia em geral, houve uma preocupação
muito grande em evidenciar a descontinuidade histórica de Jesus, relegando em segundo
plano o aspecto da continuidade histórica. Ibid., p. 105.
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de Deus. Inicia sua vida pública convidando a segui-lo e relaciona este apelo, na
primeira etapa de sua vida, à pregação do Reino e, na segunda, à reação contra o
antirreino. Ele não só espera a vinda do Reino de Deus, mas afirma que está próximo,
que não é só objeto de esperança, mas de certeza.
“Jesus tem a audácia de proclamar o desenlace do drama da história, a
superação, por fim, do antirreino, a vinda inequivocamente salvífica de Deus. E os
sinais que acompanham suas palavras mantêm essa esperança.” 55

Se, por um lado, Jesus salienta a interelação existente entre Reino e sua pessoa
e, por conseguinte, entre Reino e seguimento, por outro, apresenta o Reino como
realidade última que configura sua pessoa na exterioridade de sua missão e na
interioridade de sua subjetividade, desencadeia seu destino histórico na cruz, e sua
ressurreição é a resposta de Deus a quem, por servir ao Reino, foi morto pelo
antirreino,56
“Jesus aparece relacionado essencial e constitutivamente com o reino de Deus,
como a última vontade de Deus, o que chamamos sistematicamente, o mediador
da vontade de Deus, isto é a pessoa que anuncia o reino de Deus, realiza os sinais
de sua realidade e aponta para sua totalidade.” 57

Não obstante a íntima relação dual de Jesus com o Reino de Deus e com o Deus
do Reino, não encontramos na boca de Jesus uma definição clara, precisa e fechada
sobre o reino. Iniciativa divina que procede do amor gratuito de Deus e não depende
da iniciativa humana, nem é resposta à ação do homem, o Reino é para Jesus boa nova
que alegra os ouvintes.
Não é mero prolongamento das possibilidades do homem, irrompe como graça e
seu efeito transformador abarca a interioridade humana e as relações inter-humanas.
Supera a dualidade entre a dimensão pessoal e a dimensão estrutural, entre ética
individual e ética social.

55

Ibid., p. 119.

56

Id., Cristologia sistemática Jesucristo, el mediador absoluto del reino de Dios. In:
Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, I, p. 576.

57

Ibid., p. 576-577.
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2.4.2. O ANÚNCIO DO REINO AOS POBRES
Referindo-se à sua missão, Jesus afirma ser enviado para anunciar a boa nova
aos pobres (Lc 4,18). A relação entre Reino e pobres 58 que se estabelece no evangelho
é fundamental para compreender Jesus, sua missão e seu convite para segui-lo.
Embora nos evangelhos não exista um conceito absolutamente unívoco de
pobres, nem mesmo uma reflexão estritamente conceitual, não se pode negar a
existência de uma visão fundamental referente ao que significam os pobres para Jesus:
são os que estão à margem da história, os que são oprimidos pela sociedade e
segregados por ela.59
Os sinóticos falam de forma dialética de pobres e ricos, como grupos diferentes
e opostos, referem-se a uma pobreza coletiva, massiva e caracterizada em termos
históricos, numa dupla dimensão:
• pobres economicamente que, como descreve o profeta Isaías 61,1-2, gemem
oprimidos por qualquer tipo de necessidade básica: os famintos e sedentos, os
nus, os forasteiros, os enfermos, os encarcerados, os que choram, os que estão
angustiados (cf Lc 6,20-21; Mt 25,35-46). Neste sentido, pobres são os que vivem
encurvados sob uma pesada carga, aqueles para quem viver e sobreviver é uma
realidade duríssima, aqueles para quem são negadas as mínimas condições de
vida;
• pobres sociologicamente que são desprezados pelas estruturas sociais vigentes:
os que são considerados pecadores, os publicanos, as prostitutas (cf. Mc 2,16;
Mt 11,19;21,31; Lc 15,1ss), os simples, os pequenos (Mt 11,25; Mc 9,36ss), os
que exercem profissões desprezadas (Mt 21,31; Lc 18,11). Neste sentido, pobres
são os marginalizados, aqueles cuja ignorância religiosa e cujo comportamento

58

Para aprofundar a realidade dos pobres, ver, a título de exemplo, PIXLEY, Jorge – BOFF,
Clodovis. Opção pelos pobres, Petrópolis, Vozes. 1986; VIGIL, José Maria (org.). Opção
pelos pobres hoje, São Paulo: Paulinas, 1992.

59

SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 126.
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moral, de acordo com os padrões da época, impediam o acesso à salvação,
àqueles aos quais é negado o mínimo de dignidade. 60
Desses pobres, Jesus diz que é o Reino de Deus, um Reino cujo conteúdo
mínimo, mas fundamental é a vida e a dignidade do ser humano. A esses pobres Jesus
envia seus seguidores a anunciarem o Reino. 61

2.4.3. SINAIS DA PROXIMIDADE DO REINO
Além de anunciar o Reino, Jesus realiza sinais de sua presença em favor dos
pobres: percorre toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios e
curando toda sorte de enfermidades. (Mc 1,39; Mt 8,16; Lc 4,40). Todas essas
atividades expressam, cada uma a seu modo, a proximidade do reino.
• Os milagres 62 não trazem a salvação global para a realidade oprimida, mas são
sinais concretos da proximidade de Deus e, por isso, geram a esperança da
salvação. Não tornam presente o Reino enquanto transformação estrutural da
realidade, mas são clamores e apontam para a justa direção do que será o reino
em sua plenitude. A importância cristológica dos milagres consiste em mostrar
uma dimensão fundamental de Jesus: a misericórdia. 63
• A expulsão dos demônios expressa que o Reino e o antirreino são realidades
formalmente excludentes e que se digladiam entre si. Esta luta acirrada se trava
entre os seus mediadores, Jesus e o demônio, e mostra que a vinda do Reino
não é pacífica e ingênua, mas implica em luta ativa contra o antirreino.64
• A acolhida e o perdão dos pecadores que podem ser considerados, globalmente,
em dois tipos distintos:
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Ibid., p. 125-126; Id., Jesus na América Latina, 133-134.
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Ibid., Jesus na América Latina, p. 133; Id., Jesus, o Libertador, p. 127.
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Para aprofundar o tema dos milagres de Jesus ver GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. La
humanidad Nueva, p. 113-114; FABRIS, Rinaldo. Jesus de Nazaré. História e Interpretação,
p. 141-154.
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SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 137-138.

64

Ibid., p. 144-145.
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– os opressores cujo pecado fundamental consiste em praticar a injustiça e
colocar carga pesada sobre os ombros dos outros, deles Jesus exige uma
conversão radical entendida positivamente em deixar de oprimir e praticar a
justiça;
– os que pecam por fragilidade e os considerados pecadores pela estrutura
religiosa vigente. Deles Jesus exige uma mudança no modo de conceber Deus:
não mais a partir da imagem neles introjetada pelos opressores, mas como
amor verdadeiro que veio não para condenar, mas para salvar os pecadores,
os quais não devem ter medo, mas alegrar-se pela sua vinda.65
Enquanto os milagres e a expulsão dos demônios expressam a libertação do mal
físico e do poder do mal, a acolhida e o perdão dos pecados expressa a libertação do
pecador de seu princípio interior de escravidão. Jesus liberta, devolvendo a dignidade
aos desprezados e marginalizados pela sociedade.
Tanto os milagres, como a expulsão dos demônios e a acolhida dos pecadores
provocam escândalo. Os adversários de Jesus se indignam porque ele come com os
pecadores e publicanos. Mas o escândalo maior provém do fato de que Jesus oferece o
perdão independente de todas as prescrições cúlticas.
A acolhida dos pecadores não acontece de acordo com os critérios religiosos
vigentes, e o perdão não é mediado pelas instituições religiosas, não é preciso ir ao
templo, nem oferecer sacrifícios. 66 Desta forma, Jesus rompe com as tradições e
propõe uma nova imagem de Deus que causa escândalo, porque derruba o que existe
de mais sagrado: o cumprimento da lei.67
Através destes sinais, Jesus prova que o Reino de Deus que se aproxima é dom,
tem poder recriador e dá forças para que a pessoa se transforme a partir do seu
interior. 68
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Ibid., p. 146-147.
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Para aprofundar o tema Jesus e a Lei ver GONZÁLES FAUS, José Ignacio, La humanidad
Nueva, p. 57-71.

67

SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 150-151.

68

Ibid., p. 152.
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2.4.4. PARÁBOLAS: A DESAFIADORA UTOPIA DO REINO
A mensagem fundamental de que o Reino de Deus está próximo é traduzida por
Jesus também em parábolas, 69 relatos baseados em acontecimentos da vida cotidiana.
As parábolas falam do Reino, mas não o definem, e seu conteúdo é de tal
natureza que sua interpretação permanece aberta e exige de seus ouvintes uma
tomada de posição. Não oferece uma receita pronta e não admite neutralidade, mas
exige decisão.
Por apresentarem um conteúdo concreto e positivo, as parábolas são, ao mesmo
tempo, questionadoras e polêmicas, criticam e provocam crise, geram esperança e
expressam gozo.70

2.4.5. PRESENÇA CELEBRATIVA DO REINO
Por ser boa notícia, a vinda do Reino é incompatível com a tristeza. Por isso,
Jesus convida a celebrar o Reino, especialmente em forma de comida: come com os
pecadores e desprezados, no final de sua vida, despede-se de seus amigos mais
íntimos com uma ceia, e depois de sua ressurreição aparece, várias vezes, durante uma
refeição.
A importância da comida como sinal celebrativo está presente em todas as
culturas e também no Antigo Testamento é, por isso, um símbolo significativo dos
ideais do reino: liberdade, paz, justiça e comunhão universal.
Lamentavelmente, ao invés de converter-se em gozo para todos, a alegria de
comer juntos incomoda os adversários do Reino, que acusam Jesus de comilão,
beberão e amigo dos pecadores. Jesus responde ironicamente dizendo que não são os
sadios que têm necessidade de médico, mas os doentes. 71
Todas estas expressões do Reino são parte integrante do caminho real do
seguimento de Jesus. Por outro lado, a realização do sedimento, segundo Jon Sobrino,
coloca em evidência importantes valores do Reino.
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Para aprofundar este tema ver JEREMIAS, Joachim. As parábolas de Jesus, Paulinas, São
Paulo, 1976; FABRIS, Rinaldo. Jesus de Nazaré. História e interpretação, l, p. 170-179.
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SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 152-157.
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Ibid., p. 157-159.
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• O deixa tudo pelo Reino comunica aos destinatários da evangelização a
incondicionalidade da boa nova e que o Reino é verdadeiramente uma “pérola
preciosa” que, uma vez encontrada, relativiza as demais;
• não olhar para trás e seguir até o fim comunica a ultimidade da boa notícia;
• não poder servir a dois senhores comunica a exclusividade da boa notícia, o Deus
cioso de qualquer outro deus, sua conflituosidade com tudo o que pode ocupar
o lugar de Deus, a parcialidade do caminho da pobreza e do pequeno;
• vem e segue-me comunica a gratuidade irredutível da boa notícia, que provém
de Deus, que se apresenta como convite exigente e não como produto da lógica
humana. 72

Conclusão
Ao explicitar a proposta de seguimento por parte de Jesus de Nazaré, Jon
Sobrino a apresenta de forma genérica, sem se deter em particularidades. Seu objetivo
é reafirmar a incontestabilidade do fato que Jesus, no início de sua vida pública,
chamou pessoas a segui-lo em comunhão de vida, missão e destino.
Na reflexão cristológica de Jon Sobrino, a força, a radicalidade do chamado de
Jesus e a profunda relação com sua pessoa manifestam a consciência que ele tinha de
si e de sua missão salvífica. E a resposta do seguimento põe em questão a totalidade
da existência cristã e implica uma nova maneira de ser, de pensar e de agir.
A proposta de seguimento de Jesus se desenvolve em sintonia com as duas
etapas fundamentais de sua vida:
• do início de sua vida pública até a crise da Galileia, a concepção de seguimento é
messiânica;
• da crise da Galileia até a morte na cruz, o seguimento se relaciona diretamente
com a pessoa de Jesus e em sua escandalosa realidade salvífica.
Reafirmando a centralidade do Reino na pregação de Jesus, Jon Sobrino acentua
que o chamado a seguir Jesus está em função do Reino: expressa sua proximidade e
proclama sua força de salvação.
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Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 490.
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O seguimento no seu aspecto dinâmico está relacionado com a metáfora do
caminho: seguir Jesus é entrar no seu caminho e percorrê-lo até o fim.
Por conseguinte, sem fazer uma análise exegética mais profunda dos textos
bíblicos, Jon Sobrino resgata os elementos fundamentais da proposta de Jesus,
recolocando assim as bases evangélicas para uma resposta sempre renovada em
sintonia com as exigências dos tempos e a ação transformadora do seu Espírito.
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CAPÍTULO III
A GLOBALIZANTE E DINÂMICA RESPOSTA DO SEGUIMENTO
“Quem quiser conhecer Cristo e não só ter
notícias sobre ele, que o siga. […] Quem quiser
conhecer o mistério cristão de Deus, que esteja
disposto a permanecer diante de Deus, a viver
e a atuar como Jesus. […] Quem quiser saber da
ação renovadora e vivificadora do Espírito, que
se coloque como Jesus entre os pequenos e
pobres, lá onde surge a esperança quando só
deveria reinar o desespero, lá onde surge a
criatividade, a solidariedade, a fortaleza, a fé e
inclusive o perdão, onde só deveria reinar a
resignação, a decadência, o egoísmo, a
incredulidade e o revanchismo.”
Jon Sobrino

Desde que Jesus de Nazaré, percorrendo os caminhos da história, na longínqua
Palestina, fez o bem a todos (cf. At 10,38) e chamou a segui-lo (cf. Mc 1,17), seu
convite continua ressoando insistentemente no coração do ser humano. O Espírito que
atualiza Jesus, segundo as necessidades e urgências dos tempos, suscita
ininterruptamente respostas corajosas e inovadoras: de Pedro a Francisco de Assis, de
Inácio de Loyola a Oscar Romero e tantos outros seguidores anônimos de todas as
épocas da história, cujo autêntico testemunho de fé ressalta a força transformadora e
a misteriosa amplitude do seguimento de Jesus.

3.1. Dimensão totalizante do seguimento
A memória perigosa do Homem de Nazaré e dos seus seguidores e a novidade
perene de sua proposta evidenciam que o seguimento:
• não é uma realidade fragmentada ou ascética, nem uma repetição estática das
atitudes, práticas e virtudes de Jesus; é sinônimo de totalidade da vida cristã e,
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por sua própria natureza, implica um processo para chegar a realizar em
plenitude a existência cristã; 1
• não consiste em imitar Jesus, nem mesmo em reproduzir alguns traços históricos
de sua existência, porque a sua proposta esta intrinsecamente ligada à
concretude da história e pela impossibilidade fatual de fazer exatamente o que
ele fez; mas é refazer processualmente a estrutura fundamental de sua vida nas
mais variadas situações históricas; 2
• não é uma exigência ética que implica no cumprimento formal de leis e na
observância de normas; é um espírito e como tal cada pessoa o realiza de modo
único e irrepetível, de acordo com os dons pessoais e o próprio estado de vida. 3
“Uma vida cristã segundo o seguimento é vida e vida radical. É absoluta
obediência à vontade de Deus, sejam quais forem as exigências e as renúncias
que comporta, para uma prática salvífica e libertadora, tendo como modelo,
última norma normans e não normada por nada, o mesmo Jesus e seu modo de
vida e destino. Nisto consiste também hoje o ser cristão.” 4

Desta forma, de um tema relegado à teologia espiritual, 5 o seguimento passa a
ser:
1

SOBRINO, Jon. Espiritualidade da libertação, p. 67.

2

Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 151; Seguimiento. In: Conceptos
fundamentales de pastoral, p. 940.

3

Id., Jesus na América Latina, p. 227; Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de
pastoral, p. 942.

4

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 939.

5

“Na teologia europeia o ‘seguimento de Jesus’ normalmente foi relegado à teologia
espiritual e quase não Influiu na cristologia, e quando o fez foi para mostrar a consciência
peculiar de Jesus que se mostra na experiência de um seguimento incondicional.” Jon
SOBRINO, Ressurreição da verdadeira Igreja, p. 32. Alguns autores referem-se ao
seguimento de Jesus, como por exemplo, Dietrich Bonhoefer em sua obra El precio de la
gracia, Salamanca: Sígueme, 1968, p. 37-250 e Hans Urs Balthasar em Ensajos teológicos
II, Sponsa Verbi, Madrid: 1965, p. 97-174. Entretanto, o tema do seguimento de Jesus, na
sua verdadeira abrangência para a cristologia e para a existência cristã, esteve ausente
em renomadas cristologias sistemáticas como a de Paul Tillich, Teologia sistemática, São
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• princípio estruturante e hierarquizador da vida cristã, segundo o qual se podem
e se devem organizar as várias dimensões da vida como a pertença a Igreja, a
ortodoxia, a liturgia; 6
• fórmula breve do cristianismo, porque propõe não só a recuperação do Jesus
histórico, mas também o modo de recuperá-lo e sintetiza todas as dimensões do
ser cristão; 7
• chave para viver a totalidade da vida cristã, porque leva a ser como Jesus, diante
do Pai e para os irmãos, na força do seu Espírito; 8
• lugar privilegiado para a prática da fé autêntica e concreta em Deus uno e
trino; 9
• expressão absoluta da existência cristã, pois não há outro modo mais concreto
do que o seguimento para expressar a totalidade da fé em Jesus; 10
• forma práxica de aceitar a transcendência de Cristo, o Filho de Deus; 11
• modo de “ser conforme a imagem do Filho” (Rm 8,29), “tendo os olhos fixos em
Jesus, autor e consumador da fé” (Hb 12, l); 12

Paulo: Sinodal/Paulinas, 1984 e a de W. Pannenberg, Fundamentos de cristologia,
Salamanca: Sígueme, 1974.
6

SOBRINO, Jon. Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 940.

7

Ibid., p. 937.

8

Ibid., p. 949-942.

9

Ibid., p. 943.

10

Ibid., p. 939.

11

“No seguimento de Jesus já se aceita Cristo. E no seguimento desse Jesus e não de
qualquer outro líder ou messias, político ou religioso, mantendo todos os valores
enunciados e a tensão histórica entre eles, a história vai dando mais de si, vai se abrindo
historicamente para a transcendência e a transcendência vai mostrando sua força
histórica. A confissão dessa transcendência divina de Cristo faz-se praxicamente no
mesmo ato de manter-se fiel a seu seguimento e encontra até uma verificação histórica
sempre ‘maior’ e ‘melhor’, e a isto, em virtude do próprio seguimento de Jesus, nunca se
pode pôr limites.” Id., Jesus na América Latina, p. 51.

12

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 937.
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• princípio de “desmundanização” e de “desalienação” da Igreja, de sua adequada
encarnação e missão, de sua identidade e relevância histórica; 13
• serviço ao Reino, anunciando sua proximidade e realizando sinais de sua
presença; 14
• princípio organizativo das diversas teologias: teologia da criação, da cruz e da
ressurreição; 15
• caminho definitivo que leva a estabelecer uma adequada relação com Cristo e a
conhecê-lo por afinidade e conaturalidade; 16
• lugar primigênio de toda a epistemologia teológico-cristã, 17 e por isso também
lugar para compreender a escatologia; 18
• princípio de unificação entre a dimensão transcendente e a dimensão histórica
da existência cristã; 19
• caminhar para Deus e com Deus na história, praticando a justiça e amando com
ternura; 20

13

Ibid., p. 937-938.

14

Ibid., p. 939.

15

Em relação às diversas teologias (teologia da criação, da ressurreição, da cruz), “é preciso
buscar um princípio de organização, a partir do qual apareçam todos os elementos, sua
diversidade, sua hierarquização e sua complementaridade. Este princípio não é outro
senão o seguimento de Jesus”. Id., La teología de la cruz en el Sínodo. Sal Terrae. 4, 1986,
p. 265.

16

Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 509.

17

Aprofundamos o seguimento como lugar epistemológico neste mesmo capítulo, páginas
99-113.

18

“A tensão pensada entre dom de Deus e tarefa humana dissolve-se a partir do
seguimento de Jesus… O que o seguimento de Jesus oferece não é a resposta ao que e a
plenitude do Reino e quando este chegará, Oferece o lugar a partir do qual as perguntas
podem ser feitas com sentido.” Id., Jesus na América Latina, p. 140-141.

19

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 943.

20

“O seguimento, visto antropológica e teologicamente, é caminhar para Deus e caminhar
com Deus na história. A este caminhar é que Deus nos convida e atrai, e esse caminhar é
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• lugar autêntico da contemplação do mistério de Deus na sua realidade
trinitária.21
“O seguimento é uma prática salvífica e libertadora, que formalmente busca, em
primeiro lugar, a salvação de outros; é um ‘imitar’ Jesus no que ele tem de
salvador, e desta forma – dito sistematicamente – reproduzir a mesma realidade
de Deus, que a partir de Jesus se manifestou inequivocamente como salvífica.” 22

O seguimento, portanto, envolve todas as dimensões da realidade do ser
humano. Molda, processualmente, o seguidor, em confronto com a esperança, com o
realismo e com as contradições deste mundo. Dita atitudes adequadas diante dos
desafios da história. Por conseguinte, é importante voltar o olhar para a realidade do
seguidor e considerar sua real situação, seus limites e suas potencialidades, que
ajudam e dificultam seu processo de seguimento.

3.2. O ser humano chamado a seguir Jesus
A resposta do seguimento envolve a pessoa na sua totalidade e nas condições
históricas em que vive. Carente e ao mesmo tempo iluminado, o ser humano possui
potencialidades que o impulsionam no caminho de seguimento e também limites que
constituem pedra de tropeço na caminhada.
Em seus escritos, Jon Sobrino 23 concebe o ser humano chamado a seguir Jesus
como ser:

a espiritualidade.” Id., De una Teología solo de la Liberación a una Teología del Martirio.
In: Cambio social y pensamiento cristiano en América Latina, p. 121.
21

Id., El Cristo de los Ejercicios de San Ignacio, p. 32.

22

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 939.

23

Na realidade, Jon Sobrino, não desenvolve propriamente uma antropologia teológica,
mas insiste nos pontos citados como vitais e determinantes para o caminho do
seguimento. Para aprofundar o tema da antropologia ver: Karl RAHNER, A antropologia:
problema teológico. São Paulo. Herder, 1968; Enrique DUSSEL, El dualismo en la
antropologia de la cristandad, Buenos Aires: Guadalupe, 1974; José COMBLIN,
Antropologia cristã, Petrópolis: Vozes, 1985; José Ignacio GONZÂLEZ FAUS, Antropologia,
persona y comunidad. In: Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, II,
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• de graça e de pecado:
• chamado à comunhão solidária:
• aberto à fé e por ela humanizado;
• responsável diante do mundo.

3.2.1. SER DE GRAÇA E DE PECADO
Em sua estrutura fundamental, a pessoa humana traz a marca do pecado 24 e, ao
mesmo tempo, a abertura ao dom da graça.
“Do ponto de vista antropológico, pecado é a autoafirmação do homem e do seu
poder, numa dupla vertente que leva:
• a usar de seu poder para assegurar-se contra Deus e
• para oprimir o homem. […]
Da mesma raiz parecem surgir duas consequência:
• a negação do futuro de Deus e
• a negação da antecipação de seu reinado.” 25

Numa dimensão profética, Jesus denuncia o pecado no seu aspecto pessoal,
como proveniente do coração do homem. Está no interior do ser humano, antes
mesmo de se manifestar exteriormente através de seu comportamento. Acentua a
responsabilidade pessoal. Pecar não é transgredir a lei, mas negar a relação filial do
homem com Deus, redescoberta historicamente na pessoa de Jesus. Deus em Jesus se
aproxima em forma de graça, e o ser humano não aceita essa presença. A partir do

1990, p. 49-78; Id., Proyecto de hermano. Vision creyente del hombre, Santander: Sal
Terrae, 1987.
24

Em relação ao tema do pecado, existe ampla bibliografia. A título de exemplo citamos:
LIBANIO, João Batista. Pecado e opção fundamental, Petrópolis: Vozes, 1975; VIDAL. M.
Moral de atitudes. Aparecida: Santuário. 1979; A. K. RUF, Pecado: o que é?, Petrópolis,
Vozes, 1978: MOSER, A. Teologia Moral Desafios atuais, Petrópolis: Vozes, 1991;
GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. Pecado. In: Conceptos fundamentales de la Teología de Ia
Liberación, II, p. 93-106.

25

SOBRINO, Jon. Cristologia a partir da América Latina, p. 73.74.
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presente e das próprias obras consideradas justas segundo a lei, fecha-se ao futuro do
Deus que vem. Nesta perspectiva, pecar é oferecer tudo a Deus: ritos, dízimos, vida
ascética e até mesmo a própria segurança e, ao mesmo tempo, rejeitar o Deus que
vem, porque, ao vir como futuro incontrolável, coloca em questão a segurança
humana.
“Paradoxalmente o mais profundo da atitude pecaminosa é descoberta por Jesus
numa atitude de quem espera Javé como justo juiz, mas não como pai.” 26

Paralelamente à atitude pecaminosa pessoal do ser humano, Jesus denuncia o
pecado no seu aspecto estrutural, público e social, 27 que torna impossível a
reconciliação humana, mesmo no breve espaço de tempo, como ele o esperava, entre
a irrupção do Reino e sua plenificação transcendente.
“Dai que para Jesus o pecado não só tinha a dimensão pessoal de não aceitar o
futuro de Deus, que se aproxima em forma graça, mas também a dimensão social
de não antecipar a realidade deste futuro. Disto também se segue a óbvia
formulação do duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo, fundamentada

26

Ibid., p. 73.

27

“Medellín e Puebla sabem perfeitamente que há pecados e pecados; que todo pecado
tem sua raiz, em última análise, no coração do homem e produz trágicos frutos: pobreza,
angústia e frustrações (Medellín, Pobreza da Igreja 4; Puebla 73). Acrescentam que o
pecado se transmite com frequência e do modo mais grave e maciço «través de
estruturas ‘nas quais o pecado de seus autores imprimiu sua marca profunda’ (Puebla
281). Como pastores, os bispos de Medellín e Puebla estão certamente Interessados em
erradicar a culpabilidade dos pecadores e buscar sua salvação. E, todavia, não ficam
apenas na exposição de uma doutrina, mesmo que inovadora, sobre o processo do
pecado, mas se concentram na sua realidade. E ao enfocá-la, em vez de principiar por
suas raízes, iniciam por seus frutos: a realidade impregnada de pecado. Mesmo que sejam
conhecidas suas afirmações fundamentais, precisa-se repeti-las: a realidade latinoamericana se encontra numa ‘situação de pecado’ (Medellín, Paz 1), expressa uma
situação de pecado social (Puebla 28) – afirmações que em nada perderam sua atualidade
desde que foram pronunciadas.” Id., América Latina: mar de pecado, lugar de perdão,
Concilium 204, 1986, p. 47.
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na lógica do Reino. O pecado não se dirige sem mais contra Deus, mas contra o
Reino de Deus; a ruptura da filiação se dá através da ruptura da irmandade.” 28

Por conseguinte, o pecado atinge o cerne da realidade humana pessoal e social,
por isso não deve ser apenas objeto de perdão, 29 mas deve ser erradicado 30 e sua
superação se converte em critério de verificação da autenticidade do seguimento,31
juntamente com a consciência de ser pecador.32
É fundamental para a fé cristã que o ser humano se reconheça pecador e
confesse que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. De fato, admitir a existência
28

SOBRINO, Jon. Cristologia a partir da América Latina, p. 74.

29

“Perdoar a quem nos ofende é um ato de amor para com o pecador que desejamos
libertar de seu próprio fracasso pessoal e não lhe obstruir definitivamente o futuro: é
uma difícil forma de amor, pois quem perdoa deve vencer seu natural instinto dc
vingança; é um grande ato de amor, um modo de amar o inimigo. Por tudo Isso, é uma
manifestação importante do espírito cristão, realização da simples e sublime exigência de
Jesus ‘Sede perfeitos, portanto, como o Pai celeste é perfeito’ (Mt 5,48); é mediação aos
outros da benignidade e gratuidade de Deus.” Id., América Latina: lugar de pecado, lugar
de perdão, Concilium, 204, 1986, p. 46.

30

“Lutar contra o pecado significa, primeiramente, como para Jesus e os profetas,
denunciá-lo, dar voz ao clamor dos ofendidos, pois o pecado procura esconder-se; e
desmascará-lo, porque tenta justificar-se e até mesmo cinicamente, mostrar-se ao
contrário do que é. Para erradicar o pecado se começa, portanto, denunciando que
existem a morte e a crucifixão de povos inteiros, e que tais coisas são intoleráveis […]
Positivamente, luta-se contra o pecado destruindo e plantando; destruindo
objetivamente os ídolos que matam, ou seja, sem rodeios, as estruturas de opressão e
violência; construindo, plantando, novas estruturas de justiça e propiciando medidas
adequadas para isso, a conscientização e organização política, social e pastoral, os
movimentos de libertação, tudo aquilo que se encaminha para a mudança de estruturas.”
Id., América Latina: lugar de pecado, lugar de perdão, Concilium, 204, 1986, p. 49-50.

31

“O pecado não aparece só como algo que deve ser perdoado, mas como algo que deve
ser arrancado, erradicado, de tal forma que a verificação de que o seguimento de Jesus
não se converte em algo ilusório consiste precisamente na medida em que se apaga o
pecado contra o Reino.” Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 72.

32

Id., La identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 118.
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do pecado não é tão difícil, pois sua clamorosa realidade nos questiona e atormenta.
Entretanto, a preocupação maior é que atualmente existe uma crise generalizada em
relação à consciência de ser pecador. Esta crise envolve uma mudança significativa no
modo de conceber a responsabilidade do ser humano em relação ao pecado.33
Percebe-se, sensivelmente, um progressivo deslocamento:
• de uma visão omnipecaminosa da vida marcada pelo domínio do pecado pessoal
e pela constante possibilidade de pecar, relacionada à condenação eterna
transcendente como a consequência mais específica;
• para uma visão apecaminosa do ser humano reduzindo ao mínimo a
responsabilidade pessoal em relação às ações negativas e consequentemente a
uma quase impossibilidade da condenação eterna. 34
Estas duas visões são extremamente opostas e nem uma nem outra faz justiça à
revelação de Deus em Jesus Cristo e à própria experiência do ser humano. As duas
posições desfiguram gravemente a realidade de Deus que se manifestou em Jesus
Cristo e são prejudiciais para o ser humano porque o impedem de reconhecer-se na
sua verdade, total e o levam a edificar sua vida sobre a mentira.
A partir do reconhecimento do próprio pecado, a revelação de Deus adquire
uma luminosidade específica, o perdão readquire sua dimensão de boa notícia,
ofuscada e ocultada quando o ser humano não se reconhece como tal. 35
No caminho de seguimento, a consciência do pecado é fundamental para que o
seguidor leve a sério a conversão; e a consciência da graça é determinante para que o
seguimento se torne esperança e gozo. 36

33

Em relação à questão da consciência moral e da responsabilidade do ser humano citamos,
a título de exemplo. Enrique DUSSEL, Ética comunitária, Petrópolis: Vozes, 1986.

34

SOBRINO, Jon. Pecado personal, perdón y liberación. Revista Latinoamericana de
Teología, 13, p. 14.

35

Id., Liberación del pecado, Sal Terrae, 1, p. 16.

36

Id., Pecado personal, perdón y liberación. Revista Latinoamericana de Teología, 13, p. 17.
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3.2.2. SER CHAMADO À COMUNHÃO SOLIDÁRIA
A dimensão comunitária é parte integrante da estrutura do ser humano. 37 Em
relação ao seguimento, o convite de Jesus é pessoal e intransferível, mas sua
realização acontece numa dimensão relacional que ultrapassa o próprio indivíduo.
Jesus chamou seus discípulos pelo nome, mas os constituiu um grupo de doze, símbolo
do povo escatológico. Depois da ressurreição, movidos não apenas por necessidade
sociológica, mas para corresponder à revelação de Deus em Jesus, os crentes
constituíram-se em comunidades, em ekklesia. 38
Esta eclesialidade significa que a identidade humano-cristã se realiza na Igreja,
realidade na qual a pessoa se insere; e que a dimensão comunitária, a relação das
pessoas entre si, é essencial para a realização da identidade humano-cristã. 39
A Igreja, por sua vez, é, teológica e historicamente, o lugar privilegiado onde se
conserva a tradição de Jesus e onde, apesar das limitações e pecados, sempre existirá
o seguimento, a fé em Jesus e a garantia da autenticidade desta fé. Por outro lado, os
carismas pessoais são dados não em vista do indivíduo, mas para o bem da
comunidade e devem ser colocados a serviço dos irmãos.
Na verdade, existe uma reciprocidade: a realização da identidade pessoal é
mediada pela comunidade, e a construção da comunidade favorece a autorrealização
pessoal.
A dimensão comunitária do ser humano abrange o nível da fé. 40 A pessoa crê,
mas crê em comunidade e ajudada pelo testemunho de fé da comunidade. São Paulo

37

Sobre a dimensão social e dialogal do ser humano ver, por exemplo, H. Unia Vaz,
Antropologia filosófica I, São Paulo: Loyola, 1991, p. 18-19.

38

“A comunhão é um tema central na Igreja e na eclesiologia, por várias razões.
Positivamente, porque a comunhão expressa o Ideal da Igreja e uma eterna aspiração da
humanidade, porque a comunhão fraterna está no cerne da Escritura e da tradição, e
porque cada vez mais é uma questão urgente na Igreja e em um mundo pluriforme e
antagônico.” SOBRINO, Jon. Comunión, conflicto y solidaridad eclesial. In: Conceptos
fundamentales de la Teología de la Liberación, II, p. 217.

39

Id., La identidad cristiana, Diakonía, 46. p. 122.
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afirma: “Realmente, desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual,
que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é
comum a vós e a mim” (Rm 1,11-12).
Esta comunitariedade se expressa, de modo muito particular, na Eucaristia 41
“fonte e cume de toda a vida cristã” (LG 11). E a expressão máxima da presença
sacramental de Cristo se expressa através da comunhão dos fiéis.
“O compartilhar Cristo, na comum-união é mediado pela participação de todos
na mesma mesa. Não só a origem, mas também o princípio programático da vida
cristã, seu processo e sua plenitude se expressam a partir do ser-para-os-outros e
do-estar-com-os-outros.” 42

Esta dimensão comunitária, essencial para a identidade cristã e para o processo
de seguimento de Jesus, deve ultrapassar os limites circunstanciais da comunidade
concreta e levar os seguidores de Jesus a viver como povo de Deus,43 “sacramento de
unidade de toda a humanidade” (LG 1), no duplo aspecto que configura sua
identidade: como destinatário da aliança de Deus e como realidade social, de pobreza
em grande parte da humanidade.
Esta antropologia cristã se fundamenta na solidariedade no mútuo dar e
receber, na aceitação recíproca como seguidores de Jesus, como comunidade e como
Igreja. 44

40

“Aprouve a Deus santificar e salvar os homens, não individualmente, excluindo toda a
relação entre os mesmos, mas formando com eles um povo, que o conhecesse na
verdade e o servisse em santidade.” Lumen Gentium, n. 11.

41

Em relação à Eucaristia, a título de exemplo, citamos: A. VERHEULS. A estrutura
fundamental da Eucaristia, São Paulo: Paulinas. 1982; L. DEISS, A Ceia do Senhor, São
Paulo, Paulinas, 1985: A. RONET, A missa na história, São Paulo: Paulinas, 1987.

42

SOBRINO, Jon. La identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 123.

43

Para aprofundar o conceito de povo de Deus ver, por exemplo, J. A. Estrada, Pueblo de
Dios. In: Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, II, p. 175-188.

44

“O tipo de comunhão que gera a Igreja dos pobres é o da solidariedade o de carregar-se
mutuamente – que é algo muito mais importante que simplesmente umas Igrejas ajudar
a outras quando estas necessitam –, o de dar e receber uns dos outros, o melhor de uns e
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“Na vida ameaçada dos pobres nos encontramos com nossos irmãos, com Deus e
com nós mesmos. E quando acontece este tríplice encontro, viver não pode
significar viver isoladamente, viver, de modo autônomo, como indivíduos. Viver
só pode significar viver na solidariedade.” 45

A relação entre as Igrejas do Primeiro e do Terceiro Mundo evidencia uma
crescente solidariedade que ajuda a superar o individualismo, o uniformismo, bem
como um pluralismo ambíguo que, de um lado, respeita a justa autonomia, de outro,
leva a ruptura e a não reconhecer o potencial capaz de levar a autorrealização.
A vivência da comunhão solidária em todos os níveis é portanto, essencial no
processo de seguimento de Jesus.

3.2.3. SER ABERTO À FÉ E POR ELA HUMANIZADO
O ser humano traz, no mais profundo do seu ser, a marca do infinito; ele se
percebe aberto para a transcendência e, ao mesmo tempo, dependente de um ser
superior. No processo de seguimento, esta realidade humana se expressa, segundo Jon
Sobrino, em duas atitudes características: humildade; convicção da bondade de Deus.

3.2.3.1. Humildade
Na perspectiva histórica, a fé não detém o monopólio da verdade e da salvação.
Esta constatação é real não só no que se refere ao Primeiro Mundo, marcado pela
modernidade e pela pós-modernidade, 46 mas também no Terceiro Mundo, onde
crescem os movimentos salvíficos não crentes.
Esta relatividade histórica ajuda a compreender que a fé deve ser vivida não só
na obscuridade, senão também na humildade. O cristão não sabe mais do que os
de outros.” SOBRINO, Jon. Comunión. conflicto y solidaridad eclesial. In: Conceptos
Fundamentales de la Teología de la Liberación. II, p. 238.
45

Id., Santuario y la solidaridad con los pueblos crucificados, Diakonía, 1987, p. 78.

46

O tema da modernidade e pós-modernidade é estudado por vários autores. A título de
exemplo, citamos: AZEVEDO, Marcello.Cristianismo e Modernidade, São Paulo: Loyola,
1988: COMBLIN, José. A força da palavra, Petrópolis, Vozes, 1986; LYOTARD, JeanFrançois. O pós-moderno, Rio de Janeiro: José Olimpio, 1988; MIRANDA, Mário de França.
Um homem perplexo, São Paulo: Loyola, 1989; BINGEMER, Maria Clara. (org.), O impacto
da modernidade sobre a religião, São Paulo: Loyola, 1992.

95
outros e parte do seu saber provém do patrimônio comum dos crentes e não crentes;
não sabe mais do que os outros acerca das mediações teóricas e práticas para
instaurar o Reino.
“Apesar de sua volumosa dogmática, de seu complicado direito canônico, de seu
impressionante aparato doutrinal, o único dado realmente seguro enquanto
crente, nas palavras de Rahner, é a realidade de que Deus é mistério santo e que
esse mistério se manifestou na história em Jesus e, através da graça a outros
seres humanos e que o mistério permanece mistério para sempre.” 47

A humildade da fé consiste em reconhecer que Deus é mistério insondável que
nós não conseguimos atingir. Esta atitude de humildade se manifesta em relação:
• às pessoas, porque não conseguimos oferecer respostas claras às suas perguntas
e soluções adequadas para seus problemas fundamentais e porque com eles
devemos permanecer diante do mistério de Deus, num verdadeiro ecumenismo
humano, que ultrapassa todas as diferenças.
• ao próprio Deus, porque é preciso deixar Deus ser Deus, escutar sua palavra,
auscultar os sinais dos tempos, sem nunca apoderar-se de Deus e sem
considerá-lo como um depósito de verdades do qual se pode tirar determinadas
consequências.
A vivência da fé é incompatível com a atitude triunfalista e defensiva; é um
humilde caminhar para Deus e com Deus na História (cf. Mq 6,8), evitando tanto o
complexo de superioridade como o de inferioridade. 48

3.2.3.2. Convicção da bondade de Deus
Além da atitude de humildade na vivência da fé, o ser humano percebe-se
dependente de um Deus que é bom para os seres humanos e com ele é possível
humanizar, de forma mais plena, a história. Este aspecto é importante e ao mesmo
tempo crucial, porque nele sobressaem significativas diferenças ambientais.

47

SOBRINO, Jon. La Identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 125.

48

Ibid., p. 126.
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“Simplificando as coisas, podemos dizer que no Primeiro Mundo a fé busca
mostrar a verdade de Deus, enquanto no Terceiro Mundo a fé se orienta em
mostrar a bondade de Deus. Estas duas óticas são complementares, mas não são
a mesma coisa. Cremos que hoje, junto com a humildade, a fé deve demonstrar
esta convicção de que Deus é bom para o homem e para a história.” 49

Esta convicção e audácia em proclamar a bondade de Deus é importante para a
fé cristã. Na História, Deus se revelou não como alguém que é primeiramente
verdadeiro e depois se torna bom para os seres humanos. A libertação do Egito, o
Reino de Deus, a ressurreição de Jesus são verdades que mostram simultaneamente
que Deus é bom e verdadeiro.
“Os cristãos devem viver e oferecer a fé com esta convicção. Por ela se torna
decisivo – além do sempre necessário esclarecimento teórico da verdade da fé –
o testemunho de que os crentes são humanizados por sua fé e a propõem como
humanizadora para os outros. Neste ponto convergem identidade e relevância
cristã.” 50

Testemunhar a bondade de Deus que caminha conosco na história é viver como
Jesus viveu. O mistério de Deus para Jesus se concretizou no Abba, Pai; daqui decorre
sua atitude de confiança e de gozo em Deus. Mas, Jesus sempre revelou esse Deus-Pai
como mistério insondável e “imanipulável” e daí sua ativa disponibilidade e sua
absoluta obediência. Em Jesus, não houve nem triunfalismo, nem derrotismo na
vivência da fé.

3.2.4. SER RESPONSÁVEL DIANTE DO MUNDO
Chamado à comunhão solidária, o ser humano sente-se responsável perante as
situações históricas que o circundam. No caminho de fé dos cristãos, pró-existência 51 e
49

Ibid., p. 126.

50

Ibid., p. 126-127.

51

Jon Sobrino define: a supraexistência como o considerar-se superior e dono dos outros; a
contraexistência como o submeter os outros à escravidão, em proveito próprio e
injustamente; a pró-existência como salvação enquanto inclui o dar a si mesmo aos
outros, o salvar os irmãos entregando a própria pessoa à aparente perdição, o amar
eficazmente os outros com amor gratuito. Cf. Jesus na América Latina, p. 59.
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descentramento sempre foram considerados essenciais e concretizados, de várias
formas, de acordo com as circunstâncias históricas. Atualmente, o horizonte da proexistência e os moventes do descentramento devem ter em conta os desafios do
mundo de hoje, marcado pela interdependência e pela unidade.
Embora seja comum classificá-lo em primeiro, segundo ou terceiro, o mundo
forma uma unidade, diante da qual, em escala diferente, todos são corresponsáveis.
Essa unidade mundial sofre hoje uma gravíssima crise que atinge todos os seres
humanos: destruição ecológica, 52 pobreza maciça e tantos outros sérios problemas
que se expressam em forma de clamor.53
“O mundo, em si mesmo, em sua profunda crise e com as possibilidades que tem
para superá-la, é hoje a grande pergunta de Deus: ‘Que fizeste de teu irmão?’ (cf.
Gn 4,9-10). Sem cair em visão apocalípticas, é necessário afirmar que o que está
em crise é a própria criação de Deus, o ideal da vida.” 54

A situação atual de crise mundial com possibilidades técnicas de solução exige
de quem segue Jesus:
• um amor que leve à transformação das estruturas, capaz de lutar pela justiça e
pela libertação, de encarnar-se na conflituosidade deste mundo e de relativizar
problemas pessoais e até mesmo eclesiais tão insignificantes em relação à
gravidade do problema da criação ameaçada;

52

Objeto de estudos, pesquisas e debates, o problema ecológico é, atualmente, uma das
principais preocupações da humanidade. Lembramos aqui dois importantes eventos
realizados, em torno deste tema, no Rio de Janeiro, Brasil: a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente, Eco/92, de 1 a 12 de junho de 1992; e a Rio + 20, de 13 a
22 de junho de 2012. Os resultados destas duas Conferências, que mobilizaram grande
número de pessoas, estão sendo muito questionados e dividem a opinião pública..

53

Um surdo clamor nasce de milhões de homens, pedindo a seus pastores uma libertação
que não lhes chega de nenhuma parte. (Medellín, Pobreza da Igreja, 22). Do coração dos
vários países que formam a América Latina está subindo um clamor cada vez mais
impressionante. É o grito de um povo que sofre e que reclama justiça. liberdade e
respeito aos direitos fundamentais dos homens e dos povos. Puebla, 87).

54

SOBRINO, Jon. La identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 116.
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• um ecumenismo realmente humano no qual as diferenças fundamentais não
sejas definidas pela alteridade no campo eclesial, religioso e ideológico; mas
pelo interesse ou desinteresse por este mundo e a comunhão seja antes de tudo
com aqueles que defendem a vida;
• uma fé em Deus como o Deus da vida 55 que seja anti-idolátrica e frontalmente
contra as divindades que dão a morte e que continuam produzindo vítimas no
mundo;
• um conhecimento práxico de Deus que consista em praticar a justiça.
“Se a realidade do mundo atual, se a morte injusta de milhões de seres humanos
não comove e move o cristão, vão será buscar em outras realidades algo que o
coloque no caminho de sua identidade. Positivamente, participar da humanidade
real, de suas alegrias e sofrimentos, como diz a Gaudium et Spes 1, é o que lhe
devolve humanidade e dignidade ameaçada, quando a identidade cristã dá, com
demasiada rapidez, por suposto que o homem é um problema resolvido.” 56

A partir do momento que Jesus de Nazaré encarnando-se assumiu a nossa
realidade, o cristão no caminho real do seguimento torna-se responsável pela
realidade que o cerca e, no contexto atual, pelos desafios provenientes da gravidade
da situação atual.
Por conseguinte, o pecado e a graça, a comunhão solidária, a abertura ao infinito
e a responsabilidade diante do mundo além de situar o ser humano, como criatura, no
seu justo lugar em relação a Deus criador, ajudam a compreender melhor o
seguimento como condição para compreender Jesus.

55

Nos artigos O aparecimento do Deus da Vida em Jesus de Nazaré, publicado no livro A
luta dos deuses, São Paulo: Edições Paulinas, 1982, p. 993-142 e Dios de Vida, urgencia de
solidaridad, Diakonía, 35, 1985, p. 232-252, Jon Sobrino aprofunda a questão do Deus da
vida relacionada aos ídolos da morte. GUTIÉRREZ, Gustavo. O Deus da Vida, São Paulo:
Loyola, 1990, apresenta o rosto bíblico do Deus da Vida, em oposição às imagens do Deus
da morte que se fixaram dramaticamente no cenário da história.

56

SOBRINO, Jon. La identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 117-118.
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3.3. Seguimento: lugar primigenio da epistemologia teológico cristã
Uma das novidades históricas da cristologia latino-americana consiste em não
apresentar conteúdos sobre Cristo para serem sabidos e aceitos, mas em propor um
modo de conhecer Jesus, conhecimento que por sua própria natureza só pode ser fé
em Cristo. Sua preocupação maior consiste em mostrar o acesso in actu a Cristo, de um
lado, sem relegar esta tarefa a outras disciplinas teológicas ou à teologia espiritual; de
outro,

sem

desresponsabilizar

a

teologia,

no

sentido

estrito

do

termo,

responsabilizando apenas a pastoral.57
Ao tematizar esse conhecimento obtido através do encontro real com Cristo, a
cristologia latino-americana inclui tudo o que já se sabe sobre Cristo por meio dos
relatos evangélicos, das cristologias neotestamentárias e conciliares. Mas seu caráter
típico consiste em propor
O seguimento como insubstituível para conhecer Jesus.
“Fora deste seguimento pode haver um saber correto e formulado
ortodoxamente, mas isto não garante sem mais que o homem se introduza na
verdade do mistério de Cristo.” 58

Duas razões fundamentais que justificam este posicionamento.
• Ao afirmar a humanidade e a divindade de Cristo, estamos diante de conceitoslimite que não são diretamente intuíveis em si mesmos e apresentam a
realidade genericamente. Há, portanto, a necessidade de uma mediação que
não seja puro conhecimento, mas que inclua a totalidade da vida, a prática do
amor e a esperança, a partir das quais se concretiza a realidade genérica a partir
de dentro.
“A esta totalidade que inclui o conhecimento, mas que não se reduz ao puro
conhecimento, chamamos seguimento.” 59

• A realidade de Cristo, formulada em conceitos-limite por ser mistério, é
historicamente uma contradição para o homem natural,60o qual, pensando
57

Id., Jesus na América Latina, p. 33.

58

Ibid., p. 34.

59

Ibid., p. 35.
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concupiscentemente um mistério segundo sua própria lógica, tende a rejeitar o
verdadeiro mistério de Cristo.
“É isto que aparece na composição teológica de Marcos 8, 27-38. O
aparentemente correto conhecimento teológico de Pedro sobre Cristo mostra-se
o mais falso; os pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mudar a
falsidade destes pensamentos em verdade não é coisa, segundo Jesus, que se
consiga apenas ao nível cognoscitivo. Segundo Jesus, isto depende de segui-lo ou
não na cruz.” 61

O seguimento como lugar privilegiado para conhecer Jesus tem como cenário
mais amplo a Teologia da Libertação, cujo interesse teológico mais explícito é a
libertação 62 e, por conseguinte, sua consciência de ser teo-logia, isto é discurso
intelectual, acontece na medida em que está a serviço da libertação real.

3.3.1. CARÁTER LIBERTADOR DO CONHECIMENTO TEOLÓGICO
Na Teologia da Libertação, a função do conhecimento não consiste em última
análise em explicitar e dar sentido a uma realidade existente ou à fé ameaçada pela
situação, mas em transformar uma realidade para que tenha significado e desta forma
recupere, a seu modo, o sentido da fé. 63

60

No contexto entendemos que a expressão homem natural tem o sentido bíblico de
homem que vive segundo a carne em oposição ao homem que vive segundo o espírito.
Para aprofundar estas duas opções fundamentais, ver Leonardo BOFF, Vida segundo o
espírito, Petrópolis: Vozes, 1982, p. 41-50; GUTTIÉREZ, Gustavo. Beber no próprio poço,
Petrópolis: Vozes, 1984, p. 62-82.

61

SOBRINO, Jon. Jesus na America Latina, p. 35.

62

“Ao contrário de outras latitudes nas quais a libertação se relaciona com a ‘liberdade’, na
América Latina se relaciona com algo ainda mais fundamental e originário: relaciona-se
com a ‘vida’, que em sua complexidade inclui também a liberdade, mas que é um dado
primigênio.” Ibid., p. 144.

63

“A teologia latino-americana trata de responder a uma nova problemática, que não é
isoladamente a do sentido da fé, mas a do sentido da situação real da América Latina, e
dentro dessa situação se apresenta também o problema do sentido da fé.” Id.,
Ressurreição da verdadeira Igreja, p. 25.
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Por conseguinte, o conhecimento teológico tem um caráter práxico e ético e
pretende:
• enfrentar a realidade da maneira mais real e menos ideologizada possível,
aproximando-se dela tal qual é, mesmo quando não se pode fazer uma clara
distinção entre a realidade como é e a realidade interpretada teológica,
filosófica e culturalmente; seu interesse maior não está em afirmar, por
exemplo, que uma determinada realidade é pecado, nem mesmo em esclarecer
da maneira mais exata possível a essência do pecado do homem nesse mundo, o
significado de um mundo de pecado, o sentido da existência do homem nesse
mundo, mas em constatar a realidade, perceber o pecado, refletir sobre o modo
de eliminá-lo, transformando a situação de pecado; 64
• analisar a realidade através da mediação das ciências sociais, para perceber não
só a situação de miséria, mas também os mecanismos geradores desta miséria e
os possíveis modelos concretos de libertação; 65
• libertar a realidade da miséria, pois sua preocupação primordial não está em
criar ou elaborar modelos interpretativos para explicar a realidade – a miséria, a
fome, o pecado estrutural –, mas em libertar a realidade da miséria. Os modelos

64

“Transformar, já não é buscar uma forma inteligível, de ordenar a realidade para o
conhecimento, mas dar nova forma à miséria da realidade. O conhecimento teológico
aparece então inseparável de seu caráter práxico e ético e não se reduz ao interpretativo,
aspecto este último um tanto descuidado por reação à concepção europeia sobre
autonomia do conhecimento.” Ibid., p. 25.

65

“Se o problema da teologia é concebido como o de dar significado, então
espontaneamente se dirige para a filosofia, entendida tradicionalmente como o tipo de
conhecimento que por ser universalizante e totalizante pode servir de mediação concreta
a expressões de significado. Todavia, se a intenção é libertar a realidade de sua miséria,
então a atenção se volta mais espontaneamente para as ciências sociais que analisam a
miséria concreta da realidade, os mecanismos dessa miséria e os possíveis modelos
concretos de libertação dessa miséria.” Ibid., p. 28.

102
interpretativos se tornam importantes na medida em que surgem da realidade
sentida e apontam para a superação da situação de miséria. 66
Neste contexto da Teologia da Libertação, de enfrentar, analisar e libertar a
realidade, se entende o seguimento de Jesus como lugar de conhecimento da
cristologia. Jesus Cristo se conhece no caminho real do seguimento, enfrentando,
analisando e libertando a realidade.

3.3.2. RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁXIS
Na Teologia da Libertação, o movente do pensamento não é fundamentalmente
a tradição de uma teoria teológica, mas a fé vivida num processo de libertação no meio
da conflituosidade histórica. O contato teológico com a realidade: a práxis de tornar
real o amor e a justiça entre os oprimidos, antecede a reflexão teológica sobre esse
mesmo contato.
Daqui surge uma nova visão do teólogo, como a pessoa que está inserida no
processo de luta pela libertação e está em contato com centros de ação social, meios
de comunicação e outros movimentos e cujo interesse não se limita ao campo
estritamente teológico, mas abre-se para a sociologia, a política e outras ciências. 67
A partir dessa diferente concepção da profissionalidade do teólogo, nas relações
entre a teoria e a práxis, é possível considerar:
• a ortopráxis como exigência da ortodoxia, 68 pois não se trata apenas de pensar a
partir de uma experiência, mas de uma experiência determinada, de uma práxis
66

“A teologia latino-americana está mais interessada na própria crise que se verifica na
realidade, e não tanto nas repercussões no sujeito a quem ideologicamente essa crise
possa afetar. Fala-se então da miséria da realidade, do cativeiro, do pecado Estrutural.
Não preocupa tanto, por exemplo, o fato de que a fome de grandes massas faça aparecer
o mundo atual como sem sentido; o que o preocupa é a própria realidade da fome.” Ibid.,
p. 27.

67

Para aprofundar o tema polêmico do engajamento social do teólogo ver, entre outros,
BOFF, Clodovis. Teologia e prática, p. 281-303.

68

Para entender corretamente os termos ortopráxis e ortodoxia é importante partir da raiz
das palavras. Orthos diz respeito ao que é reto, correto; doxia remete para doxa, verdade;
práxis refere-se à atividade transformadora. Assim ortodoxia é o reto entender das
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não apenas influenciada pela miséria do mundo, mas comprometida com a
transformação desta miséria, percebida como destruição do sentido da
realidade e do sentido social da convivência entre os homens;
• o sentido original do método como caminho real da fé, 69 estabelecendo a
passagem da ortodoxia abstrata para a concreta que não se realiza
fundamentalmente pela mediação da história das ideias, mas pela práxis.
Teologicamente falando, não é pensar, mas percorrer o caminho de Jesus.
“É o seguimento real de Jesus (práxis) que dá o conhecimento da realidade de
Jesus (teoria), mesmo que essa deva também ser esclarecida usando uma
variedade de métodos, análises e hermenêuticas. O método em seu sentido mais
profundo é compreendido como conteúdo.” 70

Dentro deste horizonte da relação entre teoria e práxis, há vários métodos para
esclarecer a verdadeira realidade de Jesus:
• a exegese histórica permite conhecer o caminho real de Jesus de Nazaré;
• a hermenêutica mostra os caminhos concretos que é preciso percorrer hoje
numa história e geografia diferentes daquelas de Jesus de Nazaré;
• a histórica da Igreja permite perceber a verdade e a falsidade no caminho
histórico da existência cristã;
• as ciências sociais evidenciam a situação real do caminho num mundo atual;
• a teologia sistemática salienta o sentido totalizante e transcendente
experimentado nesse caminho;

verdades reveladas, enquanto ortopráxis é o reto agir, o agir de acordo. Esses conceitos
não se excluem, pelo contrário, um pressupõe o outro e podem ser perfeitamente
articulados, pois o reto entender não exclui o reto agir, nem o reto agir exclui o reto
entender. Cf. MOSER, Antônio – LEERS, Bernardino Teologia moral: impasses e
alternativas, Petrópolis: Vozes, 1988.
69

Método vem de hôdos, “caminho”. O método como caminho não se concentra na
reflexão crítica sobre o caminho do conhecimento, mas no próprio caminho real. Cf.
SOBRINO, Jon. Ressurreição da verdadeira Igreja, p. 32.

70

Ibid., p. 33.
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• a teologia crítica alerta para o perigo inerente à fé de ideologizar o caminho. 71
Todos esses métodos são complementares e convergem para uma única e
idêntica finalidade: penetrar na totalidade do mistério de Cristo.

3.3.3. RUPTURA EPISTEMOLÓGICA NO CONHECIMENTO TEOLÓGICO
De acordo com a Sagrada Escritura, não existe conhecimento teológico sem
ruptura epistemológica. Isto é, não se alcança o nível da fé sem romper com os
conhecimentos da razão autônoma. De fato, o conhecimento teológico é:
• distinto do conhecimento natural, enquanto afirma a transcendência de Deus
como futuridade;
• contrário ao conhecimento natural, enquanto afirma a transcendência de Deus
crucificado.
Na Teologia da Libertação, a ruptura epistemológica aconteceu de forma mais
vivida do que pensada reflexivamente. Entretanto, segundo Jon Sobrino,
• o conhecimento dialético,
• a dor como movente do conhecimento,
• a morte dos oprimidos,
• a aporia fundamental do conhecimento influenciam de modo decisivo essa
ruptura.72

3.3.3.1. Conhecimento dialético
Num continente marcado pelo sofrimento, onde não existe reconciliação nem
justiça, e a situação da maioria da população é lamentável, o discurso teológico passa a
ser mais dialético do que analógico.73

71

Ibid., p. 34.

72

Ibid., p. 37.

73

“O conhecimento analógico pressupõe que o semelhante é conhecido pelo semelhante
(Platão), e em sua versão práxica que o semelhante se dá bem com o semelhante
(Aristóteles). Nesse sentido uma teologia analógica não incorporou a ruptura
epistemológica. O caráter típico do conhecimento teológico seria, então, o fato de ser
dialético.” Ibid., p. 37.
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Paradoxalmente, a miséria, a situação de pecado, a opressão são o lugar do
encontro com Deus que evidentemente aparece em contradição com a miséria real
vivida. A realidade teológica não é conhecida em continuidade nem como culminância
da realidade.
E as mediações concretas do conhecimento são aquelas que sub specie contrarii
apontam para a totalidade do outro, não porque Deus está além da realidade
presente, mas porque está em clara contradição com ela. Por isso, a Teologia da
Libertação se concentra em temas como o êxodo, o pecado estrutural, o cativeiro, a
conflituosidade, entre outros.
Dentro desta perspectiva entende-se que o conhecimento (teoria) de Jesus
passa pelo confronto (seguimento) da vida de Jesus em choque com a realidade
presente de pecado.

3.3.3.2. A dor como movente do conhecimento
Na América Latina, a dor que é, ao mesmo tempo, movente do conhecimento
teológico e analogia para conhecer a realidade teológica, leva a reconhecer na
realidade histórica atual a continuação da paixão de Cristo. 74
A dor sempre esteve presente nos momentos mais significativos da revelação de
Deus: no clamor dos oprimidos no Egito, no grito de Jesus na cruz, nas dores de parto
da criação inteira que espera a libertação.
A Teologia da Libertação privilegiou o gemido dos oprimidos como o que move a
pensar teologicamente, sem excluir os temas mais positivos como o amor, a
esperança, a reconciliação, o Reino, tratados, porém, na mesma ótica.75

74

“O pensamento grego supõe que a admiração é o motor de todo conhecimento. Supõe
que é a estrutura positiva da realidade que move o homem a conhecer: nisso encontra
gozo e aí se dá um critério último do próprio movimento do conhecimento. Na América
Latina, mais do que a admiração, o que está agindo no conhecimento é a dor presente.”
Ibid., p. 37-38.

75

Sobre este tema citamos, a título de exemplo, COMBLIN, José. O Clamor dos oprimidos, o
clamor de Jesus, Petrópolis: Vozes, 1984; GUTTIÉRREZ, Gustavo. Falar de Deus a partir do
sofrimento do inocente, Petrópolis: Vozes, 1987.
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Na ruptura epistemológica que a dor supõe se dá também a orientação práxica e
ética do próprio conhecimento. A situação generalizada do mal moral repercute no
teólogo como dor. Por conseguinte, o sistema teológico produzido por ele não é um
esquema especulativo, no qual se integram coerentemente os dados da revelação e da
história, mas é um esquema de resposta à dor generalizada.
A reflexão que surge desta dor não pretende explicitar sua natureza ou buscar
sua congruência com os dados da revelação, mas eliminá-la. Isto não exclui, mas exige
a análise das causas desta dor generalizada, pois o que está em jogo é a eliminação da
miséria.
Assim se entende que na cristologia, Jesus só é conhecido por quem participa de
seu clamor e de sua dor no seguimento.

3.3.3.3. A teodiceia
Na América Latina, a pergunta sobre Deus é a questão fundamental da teodiceia
e, de modo geral, pode ser assim formulada: como reconciliar a Deus com a miséria? 76
Esta pergunta genérica apresenta diferentes matizes. Ela é:
• historicizada: não são as catástrofes naturais que questionam Deus, mas as
catástrofes históricas, fruto da livre vontade do homem;
• politizada: não é a livre vontade de um indivíduo que oprime o homem, mas um
esquema estrutural de opressão;
• mediada pela antropodiceia: como justificar o homem num mundo de injustiça
estrututal. 77
76

“É importante notar que ‘o problema de Deus’ não é abordado tão direta e profusamente
na teologia latino-americana como na europeia. E isso não porque Deus deixe de ser
problema ou questão no duplo sentido de questionável e questionante, mas porque o
tema é abordado mais indiretamente. A ruptura epistemológica da teodiceia não consiste
fundamentalmente em explicar dentro do pensamento a verdadeira essência de Deus,
mas em experimentar a realidade de Deus no intento de fazer seu reino. A realidade de
Deus vai se mostrando no intento de reconciliação da realidade. E mesmo quando em
nível teórico essa reconciliação é mais modesta do que as reconciliações dentro do
pensamento, é mais profunda por ser real.” SOBRINO, Jon. Ressurreição da verdadeira
Igreja, p. 39.
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A ruptura epistemológica da teodiceia não aparece em “pensar” a Deus de
maneira a reconciliá-lo idealmente com a miséria, mas na tarefa de fazer um mundo
segundo Deus. Sem dúvida, esta ótica inclui também um momento teórico para
mostrar a realidade do Deus cristão em relação ao sofrimento, mas a pergunta da
teodiceia se torna essencialmente práxica:
“Na medida em que a fé no Deus de Jesus leva realmente a superar a miséria do
mundo, nessa mesma medida Deus fica justiçado, mesmo que teoricamente
nunca se consiga reconciliar Deus com a miséria.” 78

E o aprofundamento no conhecimento de Jesus faz-se pelo culto ao Deus da
Vida que vence a miséria no seguimento de Jesus.

3.3.3.4. A morte dos oprimidos
Na América Latina, a morte de Deus79 é vista através da morte dos oprimidos
que é expressão da crise da própria realidade e do triunfo da injustiça e do pecado. A

77

“A teodiceia não é um problema construído teoricamente ao introduzir Deus no esquema
da compreensão total da realidade, mas um problema que está ali independentemente
dessa construção teórica. Por isso a pergunta fundamental é como justificar o homem. E
nessa última tarefa de tipo práxico vai-se compreendendo indiretamente também o que
significa justificar Deus, cuja única justificação é sua inserção na história para justificar o
homem no sentido de recriá-lo. Assim, o conhecimento de Deus se faz conatural: quem
trata seriamente de fazer justiça ao homem está na linha de Deus, mesmo quando a
pergunta da teodiceia, formulada em nível meramente teórico, fica sem solução teórica.”
Ibid., p. 40.

78

Ibid., p. 39.

79

“É sabido que na Europa o conhecimento teológico nos últimos 150 anos, e mais
explicitamente a partir do aparecimento da teologia chamada da morte de Deus, foi
influenciado por este horizonte de morte de Deus. Independentemente da maneira pela
qual foi compreendida linguística, ateia ou cristãmente, a própria noção de “morte de
Deus” significou uma ruptura no conhecimento teológico, pois não há maior ruptura do
que a morte, nem modo mais absoluto de ser expressa teologicamente do que afirmar
que Deus morreu.” Ibid., p. 40.
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afirmação teologicamente correta de que o pecado deu a morte ao Filho é vivida a
partir da experiência de que o pecado continua dando a morte aos filhos.
Por conseguinte, a preocupação primeira não é a de descobrir novas categorias
para formular a Deus, exigidas pela ruptura epistemológica, mas irreflexamente, a
linguagem teológica é influenciada pela morte do homem.
“As novas categorias da linguagem teológica são históricas: sofrimento, poder,
conflituosidade, libertação. Qualquer linguagem sobre Deus que esteja além
dessas categorias é vista espontaneamente como falsa, idealista ou alienante.” 80

Aqui sobressai a importância da mediação concreta de Deus: o oprimido. Nele se
descobre, dialeticamente, na comunhão de dor, o Outro. Mas, a ruptura necessária
para captar esse Outro vem do questionamento sobre a nossa verdadeira identidade e
da ruptura real que o oprimido ocasiona, não em nível de autocompreensão e de
sentimento, mas em nível da realidade.
“A conversão acontece, também no Evangelho, através daquele que é
historicamente ‘outro’ para nós, o oprimido. Através dele se descobre o caráter
típico do Deus de Jesus: sua disponibilidade em fazer-se outro, em submergir na
história e, dessa forma, tornar real e crível sua última palavra aos homens, sua
palavra de amor. Além disso, o outro como mediação concreta de Deus não
causa uma ruptura de nossa identidade, mas é também, em sua própria
existência, uma exigência de ação, de libertação. O outro está ali para ser
libertado, para ser re-criado, para que seja possível uma verdadeira comunhão
não só na dor, mas também no gozo e no amor.” 81

Seguir Jesus é ser-para-outro e assim se aprofunda quem é o próprio Jesus,
aquele que foi-para-o-outro.

3.3.3.5. Aporia fundamental do conhecimento
Na teologia latino-americana, a aporia teológica se apresenta preferentemente
como a reconciliação entre a gratuidade do Reino e sua realização humana, o que,
aparentemente, não passa de uma formulação moderna da aporia entre graça e

80

Ibid., p. 41.

81

Ibid., p. 42.
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liberdade. Entretanto, sua concreção histórica tem um sentido diferente. Construir o
Reino não é uma frase abstrata que contrasta com sua gratuidade teórica, mas é, em
primeiro lugar, uma tarefa a realizar, porque o Reino de Deus não se faz
idealisticamente nem na mera interioridade do homem, mas na história da miséria
real.
“A ruptura epistemológica acontece então na mesma concepção daquilo que
significa uma aporia e no modo de focalizá-la. Aporia é literalmente semcaminho, e por isso se encontra ali onde realmente parece que não há caminho,
na impotência do amor sobre a injustiça.” 82

O conhecimento teológico é remetido novamente à práxis, ao lugar do semcaminho. Por conseguinte, conhecer teologicamente em presença de uma aporia é,
então, abrir caminho. E o seguimento é o caminho real para buscar a solução da aporia
do conhecimento de Jesus não em nível teórico, mas em nível da própria realidade,
optando por respostas sociais e políticas concretas, ainda que sejam parciais.
Em síntese, nesta perspectiva ampla do conhecimento teológico voltado para a
transformação da miséria da realidade e que recupera paralelamente o sentido da fé, a
teologia latino-americana pretende superar o dualismo mais radical na teologia: do
sujeito crente e da história, da teoria e da práxis, mas não já dentro do mesmo
pensamento, mas dentro da existência real.
“No fundo, o que se pretendeu foi recuperar o sentido das profundas
experiências bíblicas sobre o que significa conhecer teologicamente: conhecer a
verdade é fazer verdade, conhecer Jesus é seguir Jesus, conhecer o pecado,
conhecer a miséria é libertar o mundo da miséria, conhecer Deus é ir a Deus na
justiça.” 83

O seguimento é assim o lugar primigênio de toda a epistemologia teológicocristã 84 e o caminho para conhecer Jesus proposto por ele mesmo e que dá sentido aos
demais. 85
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Ibid., p. 43.
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Ibid., p. 47.
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Id., Jesus na América Latina, p. 140.
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3.3.4. SEGUIR JESUS PARA CONHECÊ-LO
Na composição teológica de Marcos 8, 27-38, Jesus exige o seguimento como
condição para responder à pergunta que ele mesmo fez: E vós quem dizeis que eu sou,
e para que a resposta não seja fruto do pensamento humano, mas provenha de
Deus.86 Não se trata, portanto, de formular conceitos exatos e de saber corretamente
acerca de Cristo, de Deus e de seu Espírito, mas de realizar o mais fundamental e
específico da vida cristã e chegar ao conhecimento interior que pedia Santo Inácio de
Loyola.
A realização do seguimento permite participar do mistério de Cristo e de sua
revelação histórica por afinidade e conaturalidade.
“Quem quiser conhecer Cristo e não só ter notícia sobre ele que o siga. […] Quem
quiser conhecer o mistério cristão de Deus, que esteja disposto a permanecer
diante de Deus, a viver e a atuar como Jesus. […] Quem quiser saber da ação
renovadora e vivificadora do Espírito que se coloque como Jesus entre os
pequenos e pobres, lá onde surge a esperança quando só deveria reinar o
desespero, lá onde surge a criatividade, a solidariedade, a fortaleza, a fé e,
inclusive, o perdão, onde só deveria reinar resignação, decadência, egoísmo,
incredulidade e revanchismo.” 87

Deste modo, seguir Jesus é ser, na mais íntima relação com ele: resposta
humana ao Pai. palavra encarnada do Pai.
O seguimento é o lugar privilegiado da prática da fé e o espaço onde é possível
captar a própria filiação divina. A partir do seguimento realizado crescerá a convicção
da proximidade do Reino de Deus, da importância do amor absoluto ao próximo e da
defesa dos direitos dos pobres, da realidade da esperança, apesar do desespero, de
que na história não há só pecado, mas também dom e graça.
À medida que realiza o seguimento, o seguidor poderá “dar razões de sua
esperança”.
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Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 510.

86

Ibid., p. 509.
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Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 942.
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“Fora do seguimento não se pode argumentar nem a favor nem contra Cristo,
simplesmente porque não se conhece a fundo do que se está falando.” 88

Por conseguinte, a única forma possível para conhecer Jesus está no
seguimento, real e vivido, de sua pessoa, no esforço para identificar-nos com suas
preocupações históricas, na tentativa de plasmar seu Reino entre nós. 89

3.3.5. REFAZER O CAMINHO DAS AFIRMAÇÕES DOGMÁTICAS
Na cristologia sistemática, o conhecimento de Jesus é sintetizado teoricamente
em dogmas cristológicos 90 que compõem o depósito da fé.
“O dogma tem um valor positivo, regulador e insubstituível para manter a
radicalidade do mistério de Cristo. Mas sua formulação, embora verdadeira e
obrigatória, enfrenta sempre o perigo de tudo o que é humano, e, portanto, deve
ser sempre compreendida a partir do acontecimento original que a possibilitou: a
realidade de Jesus de Nazaré e do Deus que nele se revela.” 91

A comunidade dos primeiros cristãos, antes mesmo de formular teoricamente a
realidade sobre Cristo, expressou sua fé de forma existencial, confessando, litúrgica e
doxologicamente, que Jesus é o ressuscitado, o exaltado, o Senhor. Priorizou, assim, a
fé existencial em relação às formulações de fé, pois a realidade última de Cristo, seu
mistério insondável, não é intuível diretamente e só pode ser conceitualizada e
verbalizada através de um caminho que conduza, de alguma forma, do que já é
experimentado e controlável às afirmações-limites. Neste sentido, o caminho real de
seguimento se torna gênese das formulações de fé.
A cristologia latino-americana tem consciência não só do papel insubstituível dos
dogmas, 92 mas também de que, por serem as afirmações dogmáticas afirmações88

Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 510.
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Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 11.
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Jon Sobrino esclarece a questão dos dogmas cristológicos em seu livro Cristologia a partir
da América Latina, p. 321-351.
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Id., Jesus na América Latina, p. 74.
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“É preciso considerar também o papel insubstituível, para a cristologia da libertação e
para qualquer cristologia, dos dogmas cristológicos da Igreja. Isto consiste, em nossa
opinião, em que: a) os dogmas propõem os limites de qualquer cristologia, a superação
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limites, não podem ser compreendidas, nem mesmo em nível noético, sem percorrer o
caminho que levou a formulá-las.
As afirmações do Concilio de Calcedônia, por exemplo, só adquirem sentido
depois de refazerem o caminho da cristologia teórica e da tradição dos primeiros
séculos.
“É preciso conhecer com prioridade lógica e cronológica quem foi Jesus, como foi
teorizado no Novo Testamento e na tradição da Igreja para que as afirmaçõeslimites do Concilio de Calcedônia tenham sentido. Sem percorrer esse caminho, a
fórmula de Calcedônia não só seria misteriosa e incompreensível, mas
simplesmente ininteligível. O que não é a mesma coisa.” 93

Refazer o caminho das afirmações dogmáticas é o melhor modo para
compreendê-las, mas este caminho deve ser o mais possível práxico. Quer dizer, é
preciso percorrer o caminho do seguimento real para que as formulações da
ultimidade de Cristo tenham sentido.
“Seria uma ingenuidade da cristologia teórica pensar que se pode delegar só aos
primeiros cristãos a tarefa de percorrer o caminho do seguimento real para
poder chegar a fazer afirmações-limites que tenham sentido, enquanto depois
basta analisar essas formulações enquanto formulações e contentar-se em
desenvolver teoricamente suas virtualidades ao longo da história.” 94

Desta forma, o seguimento realizado se transforma em lugar por excelência,
onde nos tornamos afins à realidade de Jesus, homem-Deus, e a partir desta afinidade

dos quais suporia não só desobediência ao magistério, mas também empobrecimento, a
curto ou longo prazo, da figura de Cristo; b) os dogmas em sua própria linguagem e
conceituação expõem com radicalidade o mistério de Cristo e exigem mantê-lo como
mistério, embora haja certos usos dos dogmas que tendem a domesticar o mistério: c) os
dogmas cristológicos expõem, no fundo, a verdade da fé cristã: a absoluta e salvífica
proximidade de Deus com relação ã humanidade pecadora e escravizada, feita irrepetível
e não superável em Jesus Cristo.” SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 38.
93

Id., Cristologia sistemática Jesucristo El mediador absoluto del Reino de Dios. In:
Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación, I, p. 588.
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Ibid., p. 588.
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se torna possível recriar o caminho das afirmações dogmáticas no qual elas adquirem
sentido, conhecer internamente o Cristo e confessar sua ultimidade, nas mais
diferentes situações históricas.
Aderir a Jesus de Nazaré é colocar-se com ele a caminho, é perceber que ele,
pouco a pouco, nos explica as Escrituras, nos faz penetrar no sentido profundo do
universo, de todos os seres criados e das ciências, nos revela os segredos do Pai; ele se
torna para nós a Verdade e o Caminho para a Vida plena.
Percorrendo o caminho de Jesus, percebemos o paradoxo da realidade: a
miséria, a fome, a opressão. E o clamor das vítimas nos compromete e nos desafia a
pensar ética e praxicamente a realidade, a buscar soluções para o dilema da fé cristã e
da injustiça institucionalizada, no Deus da Vida, vencendo os ídolos geradores da
morte.
Seguindo Jesus, ele nos conduz ao Pai e nos faz experimentar o gozo e a alegria
de viver, como ele, na incondicional disponibilidade ao seu projeto.

3.4. Seguimento: comunicação vital com o Deus da vida em sua realidade
trinitária
A missão de Jesus e o modo como ele a concretizou tem como pressuposto
fundamental uma experiência íntima e pessoal com Deus. Como todo ser humano,
Jesus, o Ungido, o Filho, o primogênito entre muitos irmãos (cf. Rm 8,29) se defrontou
com a complexidade da vida e da história e se viu forçado a buscar e a dar sentido a
própria existência. Percebeu, então, que no cerne da realidade não existe um absurdo,
uma força impessoal, mas algo bom e pessoal, um Deus a quem ele chamou de Pai.
“A consciência da paternidade de Deus, a força concreta com que Deus se
manifestava a Jesus como Pai – mais propriamente como Abba, Pai
absolutamente próximo, familiar e íntimo – vai progredindo nele e
concretizando-se através do vai-e-vem da história e dos altibaixos de sua missão
a serviço do Reino.” 95

95

Id., Jesús de Nazaret. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 491; Jesucristo
liberador, p. 179.
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Esta relacionalidade constitutiva de Jesus com Deus-Pai tinha como particular
referência a sua oração filial e sua confiança obediente. Neste sentido, o seguimento
de Jesus é o lugar por excelência da contemplação 96 do inefável mistério de Deus na
sua realidade trinitária.

3.4.1. A TRINDADE A PARTIR DA HISTÓRIA DE JESUS
Na paixão, morte e ressurreição de Jesus97 e na vinda do Espírito Santo, os
primeiros cristãos experimentaram uma realidade nova, indeduzível e irreversível,
definitiva e salvífica. E relendo, à luz destes acontecimentos, as atitudes, os
ensinamentos e os gestos de Jesus perceberam a estrutura trinitária da salvação e
consequentemente da experiência e da realidade de Deus. 98
A partir desta nova e marcante percepção experiencial, formularam
progressivamente, na liturgia, na teologia, na filosofia apologética e no dogma, a
realidade de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. 99
Na ressurreição, os crentes captam que a vida concreta de Jesus e seu destino
foram assumidos e justificados por Deus. Jesus, que passou fazendo o bem,
defendendo os pobres, denunciando os poderosos e opressores e foi, por eles,
crucificado, Deus o ressuscitou. Nele se concretizou a Palavra de Deus dirigida aos
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Id., El Cristo de los Ejercicios de San Ignacio, p. 32.
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Jon Sobrino trata mais detalhadamente do tema da morte e a ressurreição de Jesus em
seu livro Cristologia a partir da América Latina, p. 191-274. A ressurreição de Jesus é
também tema da obra A fé em Jesus Cristo: ensaio a partir das vítimas.
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Para um aprofundamento maior da realidade de Deus uno e trino ver BOFF, Leonardo. A
Trindade, a sociedade e a libertação, Petrópolis: Vozes, 1986; BOFF, Leonardo. A
Santíssima Trindade é a melhor comunidade, Petrópolis: Vozes, 1988; BOFF, Leonardo.
Trinidad. In: I. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, I, p. 513-530;
FORTE, Bruno. A Trindade como História, São Paulo: Paulinas, 1987.
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Durante séculos, a realidade de Deus Trindade foi considerada de forma Irrelevante. E
quando foi tratada teologicamente, a tendência foi considerá-la, prevalentemente, no seu
aspecto formal e não tanto na novidade de Deus que apareceu em Jesus. Cf. SOBRINO,
Jon. Dios. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 254.
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homens e ele se tornou a porta de acesso dos homens a Deus, o Pai 100 que está
absolutamente relacionado com Jesus, o Filho.
Deus ressuscitou Jesus (Rm 4,24) e, por ele, tornou-se esperança, principalmente
para os crucificados da história.101 Criador de um novo céu e de uma nova terra, que
chama as coisas que não são para que sejam (Rm 4,17), ele enviou e entregou seu
Filho ao mundo por amor (Jo 4,9; Jo 3,16) e por ele é amor (Jo 4,8). Fez justiça ao
Crucificado e através dele a todos os pobres, oprimidos e crucificados da história.
Apesar de tudo isso, Deus continua sendo mistério insondável, sobretudo
porque estava na cruz de Jesus, assumindo o abismo da iniquidade da história e só no
final dos tempos será tudo em todos (1Cor 15,28). A cruz é sabedoria de Deus e Deus é
também um Deus crucificado.
Deus se torna presente em Jesus também como força interior, como Espírito.102
Jesus foi possuído pelo Espírito ao ser batizado (Lc 3,22) e ao ser tentado no deserto
(Lc 4,1) e por ele foi enviado a anunciar a Boa Nova aos pobres (Lc 4,18). Entretanto,
Jesus fala relativamente pouco sobre o Espírito e não define sua personalidade.103
A realidade do Espírito foi antes experimentada depois teologizada, de forma
diferente, pelos primeiros cristãos. 104 O Deus próximo dos homens se tornou interior a
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Em relação a Deus Pai ver, por exemplo, MUNOZ, Ronaldo. O Deus dos cristãos,
Petrópolis, Vozes, 1986; MUNOZ, Ronaldo. Dios Padre. In: Conceptos fundamentales de la
Teología de la Liberación, I, Madrid, Trotta, 1990, p. 531-549; DURRWEL, François-Xavier.
O Pai, Deus em seu mistério, São Paulo: Paulinas, 1990.
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Sobre os crucificados da história ver: SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 216-227;
ELLACURIA, Ignacio. El pueblo crucificado. In: Conceptos fundamentales de la Teología de
la Liberación, II, p. 189-216.
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(Mc 5,30; Lc 8,46). Cf. Dios. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 254.

103

Sobre o Espírito Santo ver, por exemplo, COMBLIN, José. O tempo e a ação. Ensaio sobre
o Espírito e a História, Petrópolis, Vozes, 1982; COMBLIN, José. O Espírito Santo e a
libertação, Petrópolis: Vozes, 1988; COMBLIN, José. Espírito Santo. In: Conceptos
fundamentales de la Teología de la Liberación, I, p. 619-642.
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Por exemplo, Lucas dá ênfase à vida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes (At 2, 1-12);
João fala do Espírito de liberdade que sopra onde quer (Jo 3,8); Paulo refere-se aos frutos

116
eles pessoal e socialmente, no Espírito, e os testemunhos da ressurreição
experimentam uma vida nova como um novo povo de seguidores de Jesus. A salvação
esperada não é apenas oferecida, mas concretizada: o esperado como impossível se
torna realidade histórica. O Espírito foi derramado no coração dos crentes.
Apesar do contexto monoteísta em que viviam, os primeiros cristãos
experimentaram a salvação 105 de maneira trinitária. Começaram a mencionar Jesus,
como aquele em quem o Pai se aproximou definitivamente do ser humano e como
quem concretizou salvífica e escandalosamente, o mistério do Pai; a invocar o Espírito
em quem Deus se torna presente como princípio de vida ao longo da história e
gerando história.
Mas esta tríplice invocação não acontece de forma nivelada, mas é
hierarquizada. Jesus é o enviado do Pai e coloca os cristãos em comunicação com ele,
como a origem e a consumação da salvação. O Espírito é o dom vivificante do Pai que
se explicitou plenamente em Jesus e leva o ser humano in actu à comunhão com o Pai
no processo de tornar os homens filhos no Filho.
A radicalidade, “definitividade” e “irreversibilidade” desta experiência de
salvação, sua estruturação e hierarquização levou os cristãos, na lógica da fé, a afirmar
que Deus é Trindade.
“Deus é tal como se manifestou aos homens; o em-si de Deus não é outra coisa
que o para-os-homens de Deus; e toda a realidade deste para é divina. Deus é,
como afirmam os primeiros concílios, Pai, Filho e Espírito. E o é de forma
hierarquizada. O Pai é a origem sem origem dentro de Deus; o Filho é a Palavra
que o Pai disse dentro de si mesmo; o Espírito é o amor que une o Pai e o
Filho.” 106

do Espírito na vida cotidiana, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio (Gl 5, 22).
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Para aprofundar a questão da salvação, citamos, a título de exemplo: ELLACURIA, lgnacio.
Historicidade de la salvación cristiana. In: Conceptos fundamentales de la Teología de la
Liberación, I, p. 323-372.
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A realidade de Deus Trindade permite considerar a história do ponto de vista
estritamente teológico.107 Ao Deus em-si corresponde o ser Deus-para-nós e o nós-emDeus. A história é, então, história de Deus; Deus está em nós e nós em Deus.
“A partir desta afirmação é possível uma abordagem teológica das realidades
históricas. O critério para discernir a presença de Deus na história não é mais a
oposição natureza/graça, história /transcendência, mas simplesmente a graça e o
pecado. Graça será tudo o que torna presente Deus e faz com que a história se
encaminhe para o Pai como sua última meta; pecado será tudo o que oculta Deus
e que retarda e impede o momento em que Deus será tudo em todos.” 108

Deus assume a história formalmente como história. E a cruz de Jesus é o
momento de maior encarnação histórica e de maior demonstração do amor como
motor da história. Na cruz, a história de Deus não termina, mas abre-se como história
escatológica. 109 Por conseguinte, crer em Deus Trindade é crer que esse processo
aberto terminará na plenitude dos tempos, quando a história regressará ao Pai.
“Crer no Pai significa entrega confiante e obediente ao que existe em Deus de
mistério absoluto, origem gratuita e futuro bem-aventurado. Crer no Filho
significa acreditar que em Jesus o Pai se aproximou, que o mistério do Pai é
realmente amor, na escandalosa dialética do amor ressuscitado e do amor
crucificado, que, no seguimento de Jesus e não fora dele, se dá a estrutura de
acesso ao Pai. Crer no Espírito significa a realização in actu da entrega ao Pai e do
prosseguimento de Jesus.” 110

Desta forma, seguir Jesus é viver em profundidade a comunhão trinitária, é
colocar-se diante de Deus uno e trino e viver e atuar como Jesus na força do seu
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“Na Trindade, o Pai é a origem incompreensível e a unidade originária; o Verbo, sua
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Espírito. Por isso, é importante considerar a relação pessoal de Jesus com Deus-Pai e a
atuação do seu Espírito.

3.4.2. CENTRALIDADE DA COMUNICAÇÃO EXPERIENCIAL DE JESUS COM DEUS-PAI
Em sua vida terrena, Jesus apareceu como verdadeiro ser humano também em
sua dimensão teologal. Buscou incessantemente a Deus, abriu-se a ele, dialogou com
ele, descansou nele, deixando-o ser Deus. Por conseguinte, seguir Jesus é viver, como
ele, uma profunda, radical e pessoal experiência de Deus-Pai, como algo
absolutamente central na própria vida. 111
A densidade e abrangência do mistério insondável da relação pessoal de Jesus
com Deus-Pai pode ser captada, de alguma forma, através da análise das noções de
Deus e no modo como Jesus concretizou e hierarquizou em sua vida esta
conceitualização.112

3.4.2.1. Caminhar com o Deus-mistério e praticar o Deus-do-Reino
Para os seus discípulos e consequentemente para os seus seguidores de todos os
tempos e lugares, Jesus não propôs uma doutrina sobre Deus, nem apresentou
definições concisas e aceitáveis. Ele conhecia as tradições sobre Deus, próprias da
religião de seu povo, e agiu de tal modo que as decisões concretas e práticas que
tomava causavam impacto e questionavam seus contemporâneos.
Jesus explicava o significado do seu modo de proceder e de suas atitudes através
de parábolas ou de imagens. Analisando a mútua interação entre seu modo de atuar e
sua pregação podemos detectar os diversos elementos provenientes das tradições de
Israel que Jesus integrava conceitualmente em sua própria visão de Deus.113
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O modo como Jesus se relacionava com Deus impressionava terrivelmente os discípulos e
as pessoas que dele se aproximavam Os evangelhos documentam essa experiência como
absolutamente central em sua vida. Cf. Ibid., p. 202.
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Jon Sobrino tem consciência das dificuldades na abordagem das questões relativas à visão
e à experiência de Deus que Jesus teve. Os motivos são óbvios. De um lado, a natureza
mesma do tema, pois Deus é uma realidade que não se deixa aprisionar em palavras; de
outro porque é difícil, senão impossível, penetrar na psicologia interna de Jesus. Cf. Ibid.,
p. 203.
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• Tradição profética segundo a qual Deus é defensor dos oprimidos, dos pobres e
dos débeis, age contra a injustiça e garante que a utopia de uma vida justa é
possível. Relaciona-se severamente com suas criaturas, exigindo conversão
pessoal e mudança interior. Suscita os profetas, exige deles entrega
incondicional até mesmo da própria vida. Fundamentalmente, esta tradição se
compagina com a do Deus do Reino.
• Tradição apocalíptica realça o futuro absoluto de Deus. Ele mesmo e só ele
transformará a realidade no final dos tempos, pois o momento presente não é
capaz de receber a plenitude de Deus. Em relação à expectativa da chegada do
fim dos tempos e da transformação total e absoluta da realidade, esta tradição
se relaciona com o Deus do Reino.
• Tradição sapiencial enfatiza o Deus criador e providente. Ele cuida de suas
criaturas e vela por suas necessidades cotidianas, permite que, na história,
cresçam juntos os bons e os maus, deixando a seleção e a justiça para o fim dos
tempos. Distancia-se formalmente da visão escatológica do Deus do Reino. 114
• Tradições existenciais 115 em que só se escuta o silêncio do Deus presente em
toda a teodiceia, e próprias de alguns salmos, das lamentações de Jeremias, do
Qohélet, de Jó. Aparece esporadicamente no Antigo Testamento e, em si
mesma, é distinta e até contrária ao Deus do Reino. 116
“Essas tradições, com diversas concepções de Deus, influenciam de uma ou de
outra forma, na vida concreta de Jesus, e apresentam – ao menos
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Para aprofundar o tema das tradições bíblicas, ver, por exemplo, J. Jeremias, Teologia do
Novo Testamento, São Paulo: Paulinas, 1977; Fohrer, G. Estruturas teológicas
fundamentais do Antigo Testamento, São Paulo: Paulinas, 1982; História da religião de
Israel, São Paulo: Paulinas, 1983; Westermann, C. Teologia do Antigo Testamento. São
Paulo: Paulinas, 1987.

115

A tradição existencial do silêncio de Deus aparece de forma muito explícita em dois
momentos importantes da vida de Jesus: no Horto das Oliveiras, Mt 36-46; Mc 14,32-42;
Lc 22, 39-46; e na cruz, Mt 27,46; Mc 15,34; Lc 23,46; Jo 19, 28. Cf. SOBRINO, Jon. A
oração de Jesus e do cristão, p. 26.
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conceitualmente – certas tensões. Deus se manifesta no cotidiano, no ritmo
natural da vida, e se revela também como algo escatológico, como quem se
manifestará no final da História. Revela-se como exigência ao homem, à ação
aberta em favor dos oprimidos, e se revela também como gratuidade, porque
está na origem absoluta e no futuro do reino. Manifesta-se como proximidade, a
quem se pode chamar de Abba, e como mistério santo e incontrolável, a quem se
deve deixar ser Deus. E no final da vida de Jesus, manifesta-se como presença e
ausência, como poder e impotência.” 117

Do ponto de vista estritamente conceitual é difícil conciliar essas tradições.118
Jesus, em sua história concreta, vai integrando-as ao longo de sua vida, de maneira
existencial. Sem entrar no problema estritamente exegético, preferimos manter a
diversidade e a novidades destas diferentes visões de Deus. 119
Além da visão de Deus, composta de vários elementos que não podem ser
sintetizados com facilidade de maneira puramente conceitual, no aspecto da
formalidade da realidade de Deus, Jesus revela a transcendência de Deus.
Nos evangelhos aparece com clareza e de diversas formas que Deus é
transcendente porque é:
• criador (Mc 10,6; 13,19);
• soberano absoluto, tem poder sobre a vida e a morte (Mt 10,28), seu nome deve
ser respeitado (Mt 5,33-37,16-22), diante dele o homem é servo (Lc 17,7-10) e
escravo (Mt 6,24; Lc 16,13);
• incompreensível (Mt 11,25ss; Lc 10,21ss).
Esta visão de transcendência, além de conservar elementos comuns a outras
tradições religiosas e filosóficas, tem um aspecto específico: Deus, inacessível e
inatingível, é captado essencialmente como graça. Deus atua por graça e como graça.
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“Conciliar conceitualmente as diversas tradições sobre Deus nas quais Jesus cresce e das
quais se utiliza, sempre constitui um problema. Qualquer tentativa de conciliação
conceitual pressupõe que se tome uma das tradições que possa unificar as outras.” Ibid.,
p. 26.
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“Em seu conteúdo Deus é bom e no modo inesperado e imerecido de
historicizar essa bondade para os homens, torna-se dom e graça.” 120

Desta forma, Jesus rompe com a visão tradicional e comumente difundida de
que a transcendência se concretiza e se reduz a infinita distância entre Deus e a
criatura, entre o poder de Deus e a fragilidade humana. Jesus capta essa distância e
essa diferença, mas afirma que a transcendência de Deus se torna especificamente
presente precisamente quebrando essa noção de transcendência. O infinitamente
distante transforma-se em radicalmente próximo. O poder transcendente não consiste
em realizar o que está além da capacidade natural do homem e sem contar com ele,
mas em realizar o impossível de uma maneira nova e inesperada, como graça que
renova o homem.121
Jesus revela de modo muito específico essa transcendência de Deus.
• Na própria história de sua vida que passou por duas etapas significativas: do
início da vida pública até a crise da Galileia, da crise da Galileia até a morte na
cruz; etapas diferentes só no nível descritivo, mas também na sua interioridade
e, por conseguinte, na concepção de Deus. Quando Jesus pronuncia o nome de
Deus no começo de sua vida pública (cf. Mc 1,15) sua concepção de Deus é
diferente de quando o pronuncia no final, na cruz (cf. Mc 15, 34). A passagem de
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“Quanto mais penetramos em sua noção de Deus mais consideramos que, para Jesus,
Deus é graça. Isto aparece em numerosas parábolas. Na parábola do amigo inoportuno
(cf. Lc 11,5-8), na comparação de Deus com o pai que dá a seu filho pão, e não pedra (cf.
Mt 7,6). A bondade gratuita de Deus ainda se manifesta dentro dos critérios normais e
compreensíveis para o homem. Mas Jesus vai preparando o terreno para que se
compreenda a graça de Deus, como algo absolutamente não pensado, cujo exemplo
típico é a parábola do filho pródigo (cf. Lc 15,11-24). A transcendência de Deus aparece
aqui como a realização de algo que parece impossível. Quando perguntam a Jesus se os
ricos podem se salvar, ele responde dizendo que aos homens é impossível, mas não a
Deus, pois para Deus tudo é possível (Mc 10,27). A realização do impossível é a expressão
da transcendência de Deus, não segundo a maneira clássica das religiões baseadas em
prodígios, mas de uma maneira nova e inesperada como a graça que renova o homem, e
o homem perdido.” Id., A oração de Jesus e do cristão, p. 27.
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uma etapa para outra implica tentação, crise e não saber. E é a realidade de um
Deus transcendente, de um Deus sempre maior que explica as mudanças e
rupturas ocorridas em sua vida.
• Nas discussões com os judeus, acusando-os de querer manipular Deus através de
tradições humanas.122
“Fica claro que para Jesus Deus tem um conteúdo que, em sua generalidade
máxima, é o de ser ‘o bom’, e tem uma formalidade que é a ‘transcendência’.
Mas, o que é isso concretamente, como as duas coisas se relacionam, qual ênfase
tem prioridades sobre as outras, em outras palavras, quem foi Deus para Jesus,
cremos que não pode ser resolvido só pela análise conceitual das palavras que
Jesus usa.” 123

É preciso então contemplar as atitudes de Jesus, a realidade do que ele é e do
que ele faz para perceber a concretização e hierarquização de sua conceitualidade de
Deus.
“E se algo parece dar unidade às diversas noções de Deus que Jesus teve, é o fato
mesmo de sempre caminhar com o Deus-mistério, praticando sempre o Deus-doReino. Na formulação de Miqueias ‘praticando o direito, amando com ternura e
caminhando humildemente com Deus’ (6,8)”. 124

Jesus se confrontou com a realidade última a quem ele chamou de Abba, ó
Pai, 125 expressão que manifesta sua relação íntima e sua confiança amorosa para com
esse Pai que continua sendo o último para ele, isto é, Deus. Usando a metáfora pai,
Jesus concentra em Deus a origem absoluta de todas as coisas, que garante o sentido
da história e o amor que existe nessa origem, como fundamento último da realidade.
122

“A agudeza da acusação e a defesa da transcendência de Deus se fazem mais notáveis
uma vez que essas tradições são religiosas. Mas, através dessas tradições religiosas
invalidam a Palavra de Deus (cf. Mc 17,13). Jesus denuncia, portanto, o querer manipular
Deus através das tradições humanas.” SOBRINO, Jon. A oração de Jesus e do cristão, p. 28.
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Para Jesus, Deus é uma realidade sumamente dialética: absolutamente íntimo e
próximo e absolutamente outro e distante. É esta convicção, realidade integrante do
caminho real de seguimento, que Jesus expressa, de modo particular, em seu modo
peculiar de rezar.

3.4.2.2. Oração filial: expressão da alteridade e da proximidade de Deus
Os Evangelhos sinóticos126 mostram Jesus como um judeu orante:
• bendize a mesa (Mt 15,36; 26.26);
• observa o culto sabático e ora com sua comunidade (Lc 4,16).
Além das preces comunitárias, os sinóticos evidenciam a oração pessoal de Jesus
e mostram que sua existência terrena se realiza em clima de oração. 127No Evangelho
de Lucas, a vida pública de Jesus começa com um momento profundo de oração (Lc
3,21) e os evangelistas são unânimes em afirmar que sua vida termina com uma
oração, interpretada de forma diferente como expressão de angústia, de esperança ou
de paz, mas sempre como explícita relação com Deus.
O espaço que transcorre entre o começo e o fim da vida de Jesus é permeado de
inúmeros momentos de oração. Jesus reza:
• antes de tomar importantes decisões históricas: ao escolher os doze apóstolos
(Lc 6,12ss); ao ensinar o Pai-nosso (Lc 11,1); ao curar o filho do paralítico (Mc
9,29).
• por pessoas concretas: por Pedro (Lc 22,32), por seus verdugos(Lc 23,34).
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“Ao abordar positivamente a oração de Jesus, nos limitamos às alusões que aparecem
sobre ela nos sinóticos. Sabe-se que João elabora longas e profundas orações de Jesus,
mas o conteúdo destas orações está, evidentemente, influenciado pela teologia do
próprio João.” SOBRINO, Jon. A oração de Jesus e do cristão, p. 17.
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oração estão suficientemente situados na história. Cf. Ibid., p. 13.
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• em momentos de particular importância, como quando afirma que certa classe
de demônio só se expulsa com a oração (Mc 9,29), ou quando relaciona a oração
com a convicção de fé (Mc 11,23ss).
Os sinóticos afirmam ainda que Jesus tinha o costume de retirar-se para orar, no
monte, no horto, no deserto (Mc 1,35; 6,46; 14.32; Lc 6,12). O evangelista Lucas afirma
em um de seus sumários: Sua fama de estendia cada vez mais e uma numerosa
multidão afluía para ouvi-los e serem curados de suas enfermidades. Mas ele se
retirava em lugares solitários para rezar (Lc 5,15s). 128
Jesus rezava incessantemente, mas não era um orante ingênuo que desconhecia
os perigos da oração. A partir dos evangelhos, Jon Sobrino chama atenção para alguns
tipos de oração que Jesus denuncia e condena. Convém analisá-los rapidamente pois
constituem para quem segue Jesus uma perigosa armadilha.
• Oração mecânica que vê na repetição de fórmulas uma correta relação com
Deus: Nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios, porque
imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como
eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lho pedirdes
(Mt 6,7).
Jesus condena a tentativa de estabelecer contato com Deus através do
palavreado, a sacralização das fórmulas e, no fundo, a falta de confiança em Deus,
pressuposto indispensável para a oração.
• Oração vaidosa e hipócrita que pretende ser expressão de grandeza. E quando
orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer orações
pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos
homens (Mt 6,5).
A malícia deste tipo de oração consiste na falsidade exatamente naquele espaço
interior em que a pessoa deveria ser honesta e humilde. Não é através das
manifestações religiosas que se consegue a fama de justo, mas através de uma oração
que seja expressão das obras de justiça e de caridade.
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• Oração cínica que é autoafirmação do eu egoísta. O fariseu, de pé, orava
interiormente deste modo: ó Deus eu te dou graças porque não sou como o
resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano {Lc
18,11).
O polo referencial desta oração não é Deus, mas o próprio homem que pretende
rezar; falta, por conseguinte alteridade para que possa ter início o processo de
comunicação com Deus. A oração aqui é um mero mecanismo narcisista e gratificante,
é autoengano, desmascarado por Jesus.
• Oração alienante que não é expressão de uma práxis nem a acompanha. Nem
todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus, mas sim
aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus (Mt 7,21).
Jesus adverte que a oração sem a ação é vã, não só porque não conduz à
salvação, mas porque é literalmente impossível. Sem uma práxis não existe o
pressuposto a partir do qual possa acontecer uma verdadeira experiência cristã.
• Oração opressora que se converte em mercadoria. Guardai-vos dos escribas que
gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas, e de ocupar os
primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes; mas
devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. (Mc 12,38-40).
O pressuposto da condenação desta oração é a opressão das viúvas – símbolo
bíblico do desamparado e do oprimido – pelos escribas e pelos mestres da lei. Essa
opressão tem malícia incomparável quando se faz precisamente através da oração,
através daquilo que é o lugar da aproximação de Deus. Aparece aqui uma dupla
condenação da opressão e do uso da oração como mecanismo de opressão. 129
“Todas estas citações mostram como Jesus – ou, mais exatamente, as primeiras
comunidades que refletiam sobre a oração baseadas nas lembranças de Jesus –
esta consciente das diversas formas de viciar a oração: narcisismo espiritual,
vaidade e hipocrisia, palavrório, instrumentalização alienante e opressora, etc.
Jesus não era, portanto, ingênuo com respeito à oração. Sabia que tudo o que as
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pessoas fazem está também sujeito a pecaminosidade, inclusive a oração. Por
isso denuncia a deteriorização da oração, que no fundo a oração não seja um
pôr-se diante de Deus sem deixar que Deus se ponha diante de alguém.” 130

A oração de Jesus expressa, num momento denso, o sentido último e totalizante
de Deus, sua alteridade e a absoluta proximidade. Historicamente situada e
relacionada com sua prática, a oração de Jesus, em si mesma, é uma realidade distinta
dela; é buscar a totalidade de sentido e o sentido da totalidade, é colocar-se realmente
diante de Deus.
A profundidade e, ao mesmo tempo, a importância da oração no caminho do
seguimento, podem ser percebidas através da análise de duas passagens fundamentais
de singular importância: a oração de ação de graças e a oração do Horto. Elas
acontecem em momentos cruciais da existência de Jesus, e sintetizam, diante de DeusPai, o sentido último de sua pessoa, de sua atividade e de seu destino.

3.4.2.2.1. Oração de ação de graças
É uma expressão de louvor e de agradecimento e sua formulação se torna mais
compreensível no horizonte apocalíptico da comunicação e da revelação (Dn 2,20-23),
cujo conteúdo é o Reino de Deus (Dn 2,44).
Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos (Mt
11,25; Lc 10,21).
É difícil precisar historicamente o momento exato em que Jesus pronunciou esta
oração. Parece claro que Jesus havia transcorrido um período de intensa prática
evangelizadora, anunciando o Reino e que sua pregação havia suscitado um conflito
fundamental com os dirigentes do povo que não estavam de acordo com ele.
Neste contexto dialético, polêmico e crucial para sua missão. Jesus dá graças ao
Pai porque os pequenos o compreendem, enquanto os sábios continuam cegos.
Aconteceu o impossível: os sábios, aqueles que aparentemente poderiam
compreendê-lo, não o entendem; paradoxalmente, os pequenos, que não têm
condições, esses o compreendem. Jesus introduz-se, assim, na oração o elemento de
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escândalo, que se repete constantemente nos evangelhos, e que inevitavelmente
acontece ao confrontar-se com o Pai de Jesus e não com qualquer outra divindade.
“Nesta oração aparece o Pai como horizonte último da pessoa e da atividade de
Jesus. Esse horizonte de transcendência – o Pai – não é descrito abstratamente,
mas de uma maneira definida. É um Deus parcial para com os pequenos, longe de
uma divindade igualmente próxima ou longínqua de todos os homens. É um Deus
com uma vontade determinada que se deve buscar e cumprir: “Sim Pai, porque
assim foi do teu agrado (Mt 11,26).” 131

Esta oração de Jesus, portanto, não é a repetição mecânica de uma fórmula de
ação de graças, mas a expressão de uma profunda experiência de sentido: o Pai é
aquele que age na história, através da mediação dos homens, particularmente dos
pequenos, e por isso escandaliza. E quem quiser segui-lo deverá aceitar e viver a
experiência desta realidade fundamental.

3.4.2.2.2. Oração do Horto
O núcleo original desta oração consiste em que Jesus expressa sua consciência
de que vai ser entregue à morte, que sua alma está triste e pede ao Pai que o livre
desta hora.
E, indo um pouco adiante, caiu por terra, e orava para que, se possível passasse
dele a ora. E dizia: Abba! Ó Pai! Tudo é possível para ti: afasta de mim este cálice:
porém não o que eu quero, mas o que tu queres (Mc 14,35s; Mt 26,39; Lc 22,41s).
Situada historicamente, tanto porque é precedida de uma história concreta,
como porque desemboca numa decisão histórica, esta oração apresenta um conteúdo
no qual aparece a crise de Jesus, a ameaça ao sentido da totalidade de sua vida. O
cálice que Jesus pede que passe é a sua própria morte, consequência histórica de sua
vida.
Por conseguinte, a oração do Horto retoma, num momento denso, a crise de
Jesus ao longo de sua vida e desemboca numa ação histórica: a decisão de Jesus de ser
fiel até o fim à vontade do Pai. Essa submissão à vontade do Pai foi uma constante na
vida de Jesus.
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“A oração do Horto é, portanto, uma oração característica de Jesus; acontece
num contexto histórico bem determinado, em continuidade com sua vida; nela
aparece algo essencial à oração: a busca da vontade de Deus, a confiança no Pai
como aquele que é o polo referencial de sentido, inclusive de sua vida, expressa
em um ‘muito obrigado’, agora, na crise, a concentra mim ‘faça-se a tua
vontade’.” 132

Desta forma, orar, para Jesus, é uma forma de se entregar inteiramente ao Pai
não meramente reflexivo-analítica, nem adequadamente equiparável à sua ação
histórica, mas é expressão de totalidade,
“Esta oração é algo distinto de sua prática e de sua possível reflexão analítica
sobre como construir o reino, é uma realidade na qual expressa diante de Deus o
sentido de sua própria vida em relação à construção do reino, sentido afirmado e
questionado pela história real. Por isso, a oração de Jesus aparece como busca da
vontade do Pai, como alegria de que o seu reino chega, como aceitação de seu
destino; em síntese aparece como confiança em um Deus bom que é Pai e como
disponibilidade diante de um Pai que continua sendo Deus, mistério.” 133

Este modo de rezar próprio de Jesus que expressa sua confiança inusitada em
Deus mesmo nos momentos difíceis, deve ser também o modo característico de rezar
de seus seguidores, que leve a viver a experiência vital da bondade do Pai.
Ao elevar seu coração ao Pai, através da oração, o seguidor deve espelhar-se em
Jesus que viveu originariamente e em plenitude a fé (cf. Hb 12,2) e em sua vida terrena
apresentou pedidos e súplicas a Deus (cf. Hb 5,7). Por conseguinte, sua oração deve
ser profundamente trinitária.
“O cristão ora ao Pai, como ao mistério último; ora como o Filho; e ora no
Espírito, isto é, dentro do seguimento de Jesus.” 134

A estrutura fundamental da oração do seguidor pode ser resumida, segundo Jon
Sobrino, em três momentos simultâneos:
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• ouvir a Palavra de Deus, através das mediações concretas: a vida de Jesus, a
Escritura, a tradição cristã, as situações históricas;
• fazer o que se escutou, concretizando a Palavra na própria vida por meio da
práxis do amor e da justiça;
• falar, dando graças ou pedindo perdão, expressando assim a resposta à Palavra e
a entrega do próprio ser a Deus. 135
Desta forma, a oração do seguidor acontece a partir da Palavra e da vida, da
transcendência e da imanência. É expressão de fé e de confiança em Deus e
impulsiona para a práxis do amor e da justiça.

3.4.2.3. A bondade de Deus: força geradora da liberdade
Jesus confia plenamente em Deus-Pai que é sumamente bom para com ele e
para com todos os seres humanos, seus filhos.
“Dizer que para Jesus Deus é ‘algo bom’ pode parecer um mínimo, mas é
sumamente importante. Significa que, o último que define a Deus não é seu
poder, como entre os pagãos, nem seu pensamento, como em Aristóteles, nem o
seu juízo, como em João Batista, mas sua bondade.” 136

As palavras de Jesus sobre Deus, suas atitudes em relação a ele, e seu
comportamento só se explicam a partir da experiência de um Deus sumamente bom.
Jesus está convencido de que Deus é bom para com ele e para com os homens. Não há
nada mais importante para Deus do que os seres humanos (Mt 6,26), e nada pode ser
usado contra eles, nem mesmo o que convencionalmente se apresenta como serviço a
Deus. A causa do homem é a causa de Deus.
A partir deste pressuposto é preciso entender:
• as constantes e desafiadoras afirmações de Jesus de que o ser humano é maior
do que o sacrifício (Mt 5,23ss, Mc 12,33), inequivocamente superior ao sábado
(Mc 2,23-27);
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• o ensinamento central de sua vida de que passou fazendo o bem (Hb 10,38);
Jesus é apresentado como o proto sacramento do Deus bom, como aquele que
passou historicizando a bondade de Deus neste mundo;
• as palavras dirigidas a todos os seres humanos para que sejam bons e
misericordiosos como o Pai celeste (Mt 5,48; Lc 6,36).
Para Jesus, Deus não é somente bom para os homens, mas sua bondade é
descrita como amor 137 que se expressa em forma de especial ternura para com os
pobres e indefesos (cf. Lc 15,11-31). 138 É o pai que vai ao encontro do filho, que saiu de
casa, e se alegra com o seu regresso (cf. Lc 15) e expressa sua bondade até mesmo
com os ingratos (Lc 6,35).
Esta visão de Deus como bondade, amor, ternura 139 é essencial em Jesus e
constitui o núcleo central de sua experiência de Deus. Diante da profundidade desta
experiência passam para um segundo plano outras mediações da divindade. Deus é
absoluto e transcendente, senhor e juiz, porém não é autoritário nem déspota. Por
isso, Jesus mesmo se apresenta como servidor e livre, com autoridade, mas sem
autoritarismo; seu modo de argumentar é exigente, mas não impositivo. Critica os
poderes existentes, civis e religiosos, e ensina com suas palavras e obras que a
autoridade é um serviço na liberdade.140
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“Por mais difícil que pareça aos seres humanos conceber, em Deus a correlação
do poder não é a submissão servil do homem, e sim sua liberdade. […]
Poderíamos dizer que, assim como o homem deve deixar Deus ser Deus, segundo
Jesus, Deus deixa o homem ser homem. Não que Deus não tenha exigências para
ele, às vezes fortíssimas, mas deixa que o homem as cumpra de maneira humana,
com liberdade e por convicção, mais que por coação e imposição.” 141

Jesus crê que a bondade e a verdade são forças que mudam e transformam a
realidade, que exercem uma específica intimidação em relação às pessoas quando
aparecem historicamente visíveis e palpáveis. Jesus não exclui em Deus a realidade do
poder, mas o concebe preferencialmente como força da bondade e da verdade.
Em seu modo de agir, Jesus se apresenta sem autoritarismo, mas
soberanamente livre. 142 Além de sua conhecida liberdade em relação à lei e ao sábado:
• escolhe com naturalidade seus seguidores entre os piedosos israelitas e também
entre os publicanos e pertencentes a grupos armados;
• come com seus amigos e também com os fariseus, publicanos e prostitutas;
• acolhe em sua companhia homens e mulheres;
• visita os ricos e os maldiz;
• faz pouco caso da opinião pública, mesmo quando está baseada em motivações
religiosas.
Esta liberdade aparece em forma soberana, unida a uma grande coragem em
denunciar e desmascarar o jogo dos opressores.
A liberdade de Jesus não pode ser compreendida primeiramente a partir do ideal
da liberdade liberal, do exercício dos próprios direitos, nem de forma existencialista
como realização do ser humano. É uma liberdade em função do bem dos outros, e
então sim, sem limite nem obstáculos: nem da opinião pública, nem do êxito ou
fracasso, nem da lei ou do sábado. A liberdade de Jesus é então, paradoxalmente,
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liberdade para escravizar-se a fazer o bem. Como formulou São Paulo, o grande
defensor da liberdade fiz-me escravo de todos para salvar a todos (1Cor 9,19).
O ponto culminante da suprema liberdade de Jesus é a entrega da própria vida:
ninguém me tira a vida eu a dou voluntariamente (Jo 10,18). A raiz da liberdade de
Jesus é a bondade de Deus e, por conseguinte, está a serviço da bondade e não de si
mesmo. Não por ser liberal, mas por ser misericordioso como o Pai celeste, Jesus cura
num dia de sábado e justifica com essa argumentação: É permitido, no sábado, fazer o
bem ou fazer mal? (Mc 3,4). A bondade de Deus torna as pessoas livres em si mesmo e
livres para amar.143
“A experiência da bondade de Deus é o que liberta Jesus e o faz livre. E Jesus
exercita sua liberdade para a bondade. Aqui está, parece-nos, a raiz e o
significado da liberdade de Jesus. E aqui está o aprofundamento do que significa
a bondade de Deus como força criadora de liberdade.” 144

Esta liberdade para amar, vivida em plenitude por Jesus, constitui um desafio
constante para os seus seguidores, na submissão à vontade do Pai, em meio às
vicissitudes do cotidiano.

3.4.2.4. Jesus, o homem disponível diante de Deus
A relação de Jesus com o Pai foi de absoluta proximidade, mas não de possessão.
Também nisso Jesus viveu em profundidade sua situação de criatura. A experiência de
Deus-Pai não anulou, antes potenciou a experiência do mistério de Deus. Isto aparece
claramente no Novo Testamento quando se fala da obediência de Jesus a Deus.145
A obediência de Jesus não pode ser entendida a partir das obediências
concretas, categoriais, exigidas e realizadas pelos seres humanos; não pode ser
reduzida ao cumprimento dos preceitos divinos, nem pode ser compreendida como
um modo escolhido por Jesus para chegar à perfeição moral.
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Jesus obedece somente a Deus. O único texto do Novo Testamento em que menciona sua
obediência a outros seres – a seus pais – usa uma linguagem distinta: era lhes submisso
(Lc 2,51).
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“A obediência de Jesus foi antes uma atitude fundamental e fundante de sua
vida: uma disponibilidade ativa para Deus, que inclui certamente a execução de
sua vontade, mas que, mais profundamente, é radical referência a Deus como a
alguém que é um ‘outro’ radical para Jesus, a cuja palavra é preciso estar
ativamente aberto para recobrar a própria identidade.” 146

A disponibilidade de Jesus foi um constante sair de si mesmo que, a partir do ser
criatura, teve como consequência uma realização plenificante. Mas, foi também um
esvaziar-se de si mesmo e ir contra as próprias tendências. Nisto Jesus participou da
condição humana e esta esteve muito presente em sua relação teologal com o Pai.
Jesus teve que deixar Deus ser Deus, com as dificuldades que isto supõe. 147
A conversão, as tentações, a crise e a ignorância de Jesus 148 são realidades que
provam que Jesus teve que deixar Deus ser Deus em sua vida. Sua disponibilidade a
toda a prova mostram que em verdade Jesus foi o disponível diante de Deus. 149
E essa disponibilidade total em relação ao misterioso projeto do Pai que Jesus
exige de seus discípulos e, consequentemente, de todos os que ele chama a prosseguir
a sua obra.

3.4.2.5. Confiança e obediência: dupla vertente da incondicional fé de
Jesus em Deus-Pai
A dupla atitude de absoluta confiança no Pai e de absoluta obediência a Deus
pode ser resumida no termo bíblico fé.150 Em última análise, Deus foi para Jesus
alguém com quem ele teve de se relacionar com fé. 151
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“A fé de Jesus pode ser resumida na atitude de confiança exclusiva para com o
Pai (relação vertical) e de obediência à sua missão, que é o anúncio e a
presencialização do Reino (relação horizontal). Esta dupla vertente explica a
única fé de Jesus.” 152

No Evangelho encontramos algumas afirmações acerca da fé de Jesus.
• Então Jesus disse: Se tu podes!… Tudo é possível àquele que crê (Mc 9,23). Nesta
passagem aquele que crê não é outro senão Jesus, que efetivamente realiza
milagres em base à sua fé.
• Jesus respondeu-lhes: “Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser
a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê
que o que diz se realizará, assim lhe acontecerá. (Mc 11,22-23). Jesus unifica a fé
e a possibilidade de realizar coisas impossíveis, como mover montanhas. Esta
afirmação de Jesus é precedida pela surpresa dos discípulos ao ver que a figueira
que Jesus havia amaldiçoado secara até a raiz. Por conseguinte, a conclusão é
clara: Jesus havia realizado o impossível porque tinha fé.
A epístola aos hebreus refere-se, de modo particular, à fé de Jesus.
• Com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da fé, Jesus, que, em vez da
alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se
assentou à direita do trono de Deus (Hb 12,2). Esta afirmação é clara e radical:
Jesus viveu originariamente e em plenitude a fé.
Jesus experimentou a obediência (5,8), foi se aperfeiçoando nela (2,10) e assim
se converteu em guia de salvação para seus irmãos (2,10).
A fé de Jesus, portanto, é processual e histórica e se expressa, de modo
particular:
• na vitória através da fidelidade (2,3;2,13);
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• não de forma idealista, mas através da provação (2,18);
• no sofrimento (2,10.18). 153
Seu conteúdo pode ser descrito com as características essenciais do verdadeiro
sacerdote: fidelidade a Deus e misericórdia em relação aos homens (2,17), que
correspondem à disponibilidade e confiança de Jesus. 154
Por conseguinte, Deus é aquele a quem Jesus responde e corresponde na fé. E
da fé realizada de Jesus se conclui quem é Deus para Jesus. Deus é sumamente bom, é
Pai, é o amor que está na origem de todas as coisas. E Jesus qualifica esse amor: parcial
e que em linguagem humana pode ser descrito como infinita ternura, condescendente
que não assusta por sua terrível majestade, mas que se oferece e impõe por sua
invencível proximidade dos pequenos e perdidos deste mundo.
Nesse Pai, Jesus descansa, mas, o Pai, por sua vez, não o deixa descansar. Deus
se manifestou como Pai, mas o Pai se manifestou como Deus. Deus continua sendo
mistério, continua sendo Deus e não homem, e por isso distinto e maior que todas as
ideias e expectativas dos homens.
Deus se torna para Jesus:
• tentação quando ele tem que discernir sobre o verdadeiro poder salvador;
• enigma quando se reserva absolutamente o dia da vinda do Reino que Jesus
acredita estar próximo;
• mistério quando sua vontade vai além da lógica do Reino e requer um
sofrimento impensado e exigirá a morte na cruz;
• escândalo quando na cruz escuta o seu silêncio.155
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“Jesus concretizou o mistério de Deus, em dois pontos. Por um lado, o Deus
maior se manifesta a ele como o Deus menor, presente no pobre e no pequeno –
mais tarde, como o Deus silencioso na cruz. Por outro lado, o mistério de Deus
deixou de ser mistério enigmático e se converte em mistério luminoso num
ponto: o amor. Lá onde os seres humanos praticam o verdadeiro amor, lá está
Deus.” 156

Não resta dúvida, portanto, que Jesus viveu uma profunda e pessoal relação com
Deus-Pai, próximo e distante, ao mesmo tempo. E esta experiência perpassa todos os
momentos de sua vida e constitui o tecido de sua existência terrena, mas se traduz,
particularmente, na oração filial, na confiança inabalável e na total disponibilidade ao
seu projeto.
Por conseguinte, o caminho real do seguimento de Jesus constrói numa relação
pessoal profunda e transformadora com Deus Pai, através de Jesus. Chamado a ser
filho no Filho, o seguidor, como Jesus, é confrontado, a cada instante, com a dialética
realidade de Deus, absolutamente íntimo e próximo e absolutamente outro e distante.
Aceitar, como Jesus, esse Deus-Pai, tentação, enigma, mistério e escândalo, faz
parte da dialética do seguimento. O seguidor é chamado a viver essa paradoxal
experiência de Deus, através do Ressuscitado e guiado pela força propulsora do seu
Espírito.

3.4.3. A AÇÃO RENOVADORA E TRANSFORMADORA DO ESPÍRITO DE JESUS
No seguimento de Jesus, duas dimensões estão profundamente relacionadas
entre si: a cristológica e a pneumatológica, isto é, a concreção de Jesus como norma
normans e o Espírito que atualiza Jesus.
Depois da ressurreição, Jesus está fisicamente ausente, mas continua presente,
vivo e atuante, na força do seu Espírito. Como único caminho que leva ao Pai (cf. Jo
14,6), Jesus deve ser seguido e constantemente atualizado. Por isso, o seguimento de

aos pobres, e o triunfo da vítima sobre os verdugos. Mas há também uma Teo-logia
negativa ao afirmar que o Pai é Deus. Cf. SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 235-236.
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Jesus deve ser recriado, incessantemente, ao longo da história e transformar-se em
prosseguimento, segundo o Espírito que atualiza Jesus. 157
“O fundamental do Espírito é gerar vida e continuar gerando vida na história e
remeter sempre de novo às origens e atualizar a obra de Deus, em Jesus.” 158

Existe um movimento dialético. Jesus diz que o Espírito conduzirá à plena
verdade (cf. Jo 16,13) e fará com que os seus seguidores façam coisas maiores do que
ele (cf. Jo 14,12) e por isso chega a afirmar que é bom que ele vá (cf. Jo 16,7). Por sua
vez, o Espírito remete a Jesus que se torna presente ao longo da história.
Somente vivendo segundo o Espírito de Jesus é possível captar a realidade do
Jesus que envia o Espírito. O seguimento, ao mesmo tempo em que exige, também
propicia uma vida segundo o Espírito, isto é, uma espiritualidade. 159
Em cada época, através do seguimento, o Espírito atualiza Jesus de uma
determinada maneira. E essa atualização acontece toda vez que se capta uma nova e
desafiadora realidade histórica, na qual, por sua vez, se percebe a ação renovadora e
transformadora do Espírito de Jesus.
Espírito e percepção de uma nova realidade histórica são, portanto, correlativos.
Na América Latina, a novidade do Espírito se manifesta,
• objetivamente, na irrupção dos pobres, e a partir deles se volta a reler a vida e os
ensinamentos de Jesus;
• subjetivamente, na opção pelos pobres, movida pela ação fundamental do
Espírito.
Consequentemente, seguir Jesus não é reproduzir alguns aspectos de sua vida,
mas reproduzi-la totalmente a partir da opção pelos pobres. Esta opção não é
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fragmentária ou pastoral apenas, mas globalizante, diz respeito à totalidade do ser
humano em confronto com a realidade. Segundo Jon Sobrino, significa em relação:
• ao que podemos saber, captar e compreender toda a realidade referente a Deus
e aos seres humanos, a partir dos pobres;
• ao que devemos esperar, compartilhar e alimentar-se da esperança dos pobres;
• ao que precisamos fazer, destruir o antirreino que continua fazendo vítimas
entre os pobres, e construir um reino de justiça e fraternidade;
• ao que é permitido celebrar, gozar uns com os outros a vida, a esperança, a
criatividade e o amor aos pobres. 160
O seguimento de Jesus realizado no Espírito e com espírito, de um lado, evita
que a apelação ao Espírito degenere em entusiasmo anárquico e alienante; de outro,
impede que a absolutização do Filho leve ao sectarismo e ao voluntarismo com suas
deploráveis consequências: dogmatismo, intolerância e endurecimento. 161
Jesus sintetizou, programaticamente, nas bem-aventuranças, o espírito que deve
animar o seu seguidor: ter o coração limpo para ver a verdade, com entranhas de
misericórdia, ser artífices da paz, buscar a reconciliação, ser pobre em espírito e lutar
contra a pobreza que desumaniza.
O Espírito de Jesus impulsiona não só a optar pelo seguimento e a permanecer
nele, mas também a vivê-lo radicalmente e a vencer os obstáculos do caminho. Diante
da situação de crise vivida na Igreja e na sociedade, a ação do Espírito se manifesta
também sumamente importante na busca de uma nova síntese histórica e eclesial que
não é possível conseguir somente através do conhecimento e da práxis, nem mesmo,
na Igreja, através da segurança doutrinal e administrativa.
“Encontrar um orientação para o mundo atual, configurar ativamente a história,
sem deixar-se simplesmente levar por ela, fazer com que a história seja mais
promessa que fatalismo, tudo isso é obra do espírito e de muito espírito. Na
Igreja, recriar o mosaico despedaçado de suas diferentes realidades: práxis e
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doutrina, instituição e carisma, tradição e novidade, é, novamente, obra do
Espírito.” 162

Por isso, no caminho do seguimento real, perceber para onde sopra o Espírito,
sintonizar e cooperar com ele é também obra do Espírito, que exige entrega total e
incondicional da própria vida na constante tensão entre a luta pela vida em plenitude e
a morte em favor da vida.
Jesus, que chama homens e mulheres de todos os tempos e lugares para seguilo, foi profeta e mártir. Na América latina, segundo Jon Sobrino, a perseguição e o
testemunho martirial são a expressão maior do seguimento pleno e total.

3.5. Seguimento: testemunho martirial em defesa da vida e contra os
ídolos da morte
Sobrevivente de uma tragédia em que foram assassinados seus companheiros
jesuítas163 e vivendo de perto a dramática realidade da perseguição cruel e do martírio
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martelo que eu recebia completamente indefeso. Eu os ia escrevendo, esperando que a
lista terminasse depois de cada nome mencionado. Mas não! A cada nome outro se
seguia, e assim até o final. Toda a comunidade, toda a minha comunidade fora
assassinada. Além disso também foram assassinadas junto com eles duas mulheres.
Viviam numa casinha que fica na entrada da Universidade, e por medo da situação,
pediram aos padres para passar a noite em nossa casa, na qual se sentiam mais seguras.
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atroz, Jon Sobrino é um incansável defensor da vida na experiência concreta do
seguimento. Nessa luta, ele ultrapassa os limites do espaço e do tempo e penetra no
mistério de Deus Pai que entregou seu Filho à morte para que os homens tenham a
vida e a tenham em abundância (cf. Jo 10,10).
Em El Salvador, palco de uma guerra sangrenta que durou doze anos
consecutivos164 e fez mais de 70 mil mortos, ele experimentou o que significa seguir
Jesus entre a vida e a morte, e refere-se à perseguição e ao martírio como quem
escreve com o coração dilacerado.
Na situação de miséria em que vive a maioria do povo latino-americano, Jon
Sobrino tem profunda consciência de que o caminho real do seguimento, a exemplo de
Jesus, implica necessariamente na defesa da vida e no testemunho em favor da justiça,
o que frequentemente traz como consequência a perseguição e o martírio.

3.5.1. TESTEMUNHO EM FAVOR DA VIDA
Jon Sobrino chama a atenção para o fato de que numerosas formulações do
Novo Testamento apresentam o testemunho público e incondicional dos discípulos
como insubstituível e essencial para a fé cristã, e seu objetivo é expresso de forma:
• cristológica, testemunhar Jesus Cristo na totalidade de sua vida histórica e
sobretudo em sua ressurreição;
• teológica, dar testemunho de Jesus Cristo como mediador definitivo do Pai.
“No Novo Testamento, o testemunho do mediador Jesus vai unido ao
testemunho da mediação de Deus. ‘A este Jesus Deus o ressuscitou, e disto nós
todos somos testemunhas’ (At 2,32). Por isso o testemunho não fica em nível
cristológico, mas avança para o nível estritamente teo-lógico. Dá-se testemunho
de Jesus ‘que ressuscitou dos mortos’ (Rm 4,24) e que – sistematicamente –
agora é definido como aquele que faz viver os mortos e chama à existência as
Também elas foram impiedosamente assassinadas. Os seus nomes são Julia Elba,
cozinheira dos jesuítas durante anos, e sua filha Celina, de 15 anos.” p. 6-8.
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O tratado de paz foi assinado pelo Governo de El Salvador e a Frente Farabundo Martí de
Libertação Nacional, no dia 16 de janeiro de 1992, na sede da Organização das Nações
Unidas em Nova Iorque. O cessar-fogo iniciou no dia 1 de fevereiro e terminou no dia 31
de outubro do mesmo ano.
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coisas que não existem’ (Rm 4,17). A vida e a ressurreição são a mediação de
Deus que é preciso testemunhar.” 165

Na teologia de João aparece de modo muito explícito a relação entre o
testemunho de Jesus e o testemunho da mediação, a cujo serviço Jesus está. Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância. (Jo 10,10). Consequentemente, se
entende o que propriamente se deve testemunhar: A vida manifestou-se, nós a vimos
e lhes damos testemunho (1 Jo 1,1ss).
Desta forma, o testemunho acerca do mediador Jesus é inseparável do
testemunho da mediação, e seu conteúdo não se limita a uma área regionalizada da
existência humana ou à área estritamente religiosa, mas abrange o que podemos
chamar de vida em sua totalidade.
O evangelista João dá testemunho de que em Cristo apareceu a Palavra da Vida.
Entretanto, o que se manifesta em nosso imenso continente é o Anticristo e sua
palavra é a antivida, produto histórico da vontade dos homens, cristalizada em
estruturas injustas que conduzem à morte milhões de seres humanos.166
No testemunho em favor da vida em plenitude e na luta contra a injustiça está a
raiz mais profunda da atuação da Igreja da América Latina e consequentemente
também do compromisso fundamental dos que seguem Jesus.
“Negativamente, não pode haver um testemunho em favor de Deus que
relativize eficazmente a vida e a morte dos homens em nome da reserva
escatológica, ou que relativize as necessidades primárias dos homens em nome
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SOBRINO, Jon, Ressurreição da verdadeira Igreja, p. 170.

166

“A manifestação da antivida não é uma realidade natural, a mera ausência de vida nos
níveis primários porque a criação não dá mais de si. É antes produto histórico da vontade
dos homens, cristalizada em estruturas de injustiça. A antivida não é um produto natural,
mas tem seu anticristo. O que se manifesta é a ausência de vida como justiça, e através
disso a essência do pecado. […] O testemunho em favor da primariedade da vida torna-se
então um testemunho em favor da justiça, que inclui a Inserção no conflito e a luta contra
a Injustiça. O testemunho em favor do Deus criador transforma-se necessariamente em
testemunho em favor do Deus libertador.” Ibid., p. 172-173.
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da plenitude da vida. E positivamente, só se dará um correto testemunho de
Deus se este incluir como algo essencial a prática da justiça.” 167

Consequentemente, para quem segue Jesus no contexto latino-americano, a
prática da justiça se torna historicamente necessária e teologicamente fundamental,
porque a antivida, a repressão generalizada da vida se dá em níveis primários que não
podem ser ocultados. E o testemunho em favor da vida plena e contra as estruturas da
morte implica perseguição e martírio.

3.5.2. PERSEGUIÇÃO POR CAUSA DA JUSTIÇA
É um fato histórico inegável – afirma Jon Sobrino – que Jesus de Nazaré foi
perseguido durante sua vida pelos poderosos de seu tempo, e esta perseguição
culminou em sua condenação à morte.168
A razão fundamental da perseguição de Jesus é apresentada por Jon Sobrino, em
dois níveis distintos e complementares:
• nível religioso, ao qual corresponde a acusação de blasfêmia: Jesus foi
perseguido pela realidade do Deus que pregava;
• nível político, ao qual corresponde a acusação de subversão: Jesus foi perseguido
pelas consequências visíveis e históricas que o anúncio e a realização do Reino
de Deus e a denúncia do pecado da injustiça provocaram no meio do povo.
“Portanto, seria uma simplicidade, defendida com ignorância ou por interesse,
afirmar meramente que Jesus morreu porque essa era a vontade do Pai. Isso
evidentemente é certo. Mas o que se deve investigar é qual era concretamente
essa vontade do Pai, que explica que a vida de Jesus fosse de perseguição e que
acabasse na cruz. A vontade do Pai era que Jesus fosse fiel à sua missão a qual se
pode resumir em três palavras: anunciar, denunciar e realizar.” 169
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Ibid., p. 173.
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O tema da perseguição de Jesus é amplíssimo. Não vamos nos deter em analisá-lo aqui. A
título de exemplo citamos o Evangelho de João no qual a perseguição aparece desde o
começo até o fim e os perseguidores aparecem generalizados como os judeus, os
fariseus, o sumo sacerdote e no final Pilatos. Cf. Ibid., p. 239.
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Ibid., p. 240.
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• Jesus não só anuncia Deus, mas o Reino de Deus, prega, desde o princípio, uma
sociedade humana segundo Deus, que começa aqui na terra e culminará no fim
dos tempos. A mensagem da pregação de Jesus é religiosa, mas tem
repercussões sociais e sua concretização não é possível sem uma clara referência
às relações entre os homens.
• Jesus denuncia o pecado contra o Reino de Deus que se manifesta em todo o
tipo de opressão dos que detêm o poder econômico, intelectual, religioso e
político.
• Jesus realiza sinais proféticos que apontam não só para a presença do Reino
como os milagres e exorcismo, mas também para sua ausência como a expulsão
dos vendilhões do templo.
A partir da missão de Jesus compreende-se o motivo principal de sua
perseguição, pois o fato de propor a salvação a todos, também aos poderosos, faz com
que sua mensagem seja altamente conflitiva.
“Então, como hoje, a sociedade tolerava uma pregação sobre ‘Deus’ que não
significasse a denúncia profética do pecado fundamental de injustiça, que faz
com que os homens não sejam realmente humanos, e que não significasse uma
ação além das meras palavras. Mas como Jesus entende sua missão de maneira
diferente e contrária, por essa razão os poderosos, que não querem converter-se,
sentem-se realmente ameaçados, e a consequência foi a perseguição de
Jesus.” 170

Por conseguinte, não por meros conflitos pessoais, mas por defender a vida justa
dos pobres que Jesus foi duramente perseguido.
“A perseguição de Jesus, que teologicamente deve ser compreendida a partir da
vontade do Pai, historicamente tem uma causa clara e atuação conflitiva,
denunciadora, anatematizadora e desmascaradora em relação aos poderosos,
ricos, fariseus, escribas e governantes. Jesus lutou contra qualquer tipo de poder
opressor e injusto para fomentar e defender a vida justa dos pobres.” 171
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Ibid., p. 241.
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Ibid., p. 180.
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Conforme registra o Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs tinham
viva consciência de que a perseguição é uma característica fundamental do
seguimento de Jesus. Por isso guardaram no coração e reinterpretaram as palavras de
Jesus sobre a perseguição. 172
Sem fazer uma análise detalhada das causas concretas das perseguições dos
primeiros cristãos, de modo geral, podemos afirmar que os primeiros cristãos eram
perseguidos não apenas porque pregavam uma doutrina nova ou um Deus diferente,
mas também por causa das consequências sociais visíveis que essa pregação
desencadeava.

3.5.2.1. Raízes da perseguição na América Latina
No contexto latino-americano, de acordo com a reflexão de Jon Sobrino, a
perseguição não pode ser compreendida segundo o modelo clássico dos primeiros
séculos, nem segundo o modelo dos países de missão com religiões não cristãs ou dos
países com ideologia oficial ou oficiosamente ateia. A perseguição deve ser teologizada
de maneira distinta da tradicional.
“A razão da perseguição não está no nível da superestrutura ideológica, mas da
infraestrutura. Persegue-se a Igreja quando esta defende a vida da maioria
pobre, denuncia a vida aniquilada injustamente e fomenta a prática histórica da
justiça. E isso é muito claro porque os que hoje perseguem a Igreja mantêm
muitas vezes em suas formulações a fé cristã. A perseguição não pode ser
entendida, portanto, em nível explicitamente religioso, mas em nível realmente
humano. Deve ser compreendida como resposta ao testemunho objetivo da
Igreja em favor da vida justa.” 173

172

Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça… Bem-aventurados sois,
quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por
causa de mim… foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós (Mt 5,1012). Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta,
tomai a fugir para uma terceira (Mt 10,23). Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro,
odiou a mim… O servo não é maior que seu Senhor. Se eles me perseguiram, também vos
perseguirão (Jo 15,18-20).
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SOBRINO, Jon. Ressurreição da verdadeira Igreja, p. 179-180.
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Puebla 174 identifica as atuais causas da perseguição: a práxis que nasce da
necessidade de responder ao clamor pela justiça (n.87) e se traduz na denúncia
profética da Igreja e no seu compromisso com os pobres (n. 1.138). Afirma também
que enfrentar a perseguição e a morte (n.668) é o ápice do testemunho de santidade,
que, além disso, se manifesta no espírito de sacrifício e abnegação, no fato de
enfrentar a solidão, o isolamento e a incompreensão (n. 668).
Por conseguinte, o conceito teológico de perseguição diz respeito à dupla
relação da Igreja:
• de servidora e instrumento para que o Reino aconteça – aspecto formal;
• de expressão da realidade do Reino – aspecto material.
De acordo com essa relação da Igreja como o Reino, Jon Sobrino desenvolver o
conceito de perseguição.
• No aspecto formal, de servidora e instrumento para que o Reino aconteça, dá-se
a perseguição quando, em sua explícita missão pastoral a serviço da justiça e da
libertação integral, os bispos, sacerdotes, religiosos, catequistas, ministros da
Palavra e fiéis são impedidos, ameaçados ou aniquilados por causa dessa missão
precisa e para que não desenvolvam esta missão. Ou seja, perseguição aqui
significa impedir a Igreja de ser instrumento de construção do Reino de Deus.
“Nesse sentido (a Igreja) não é perseguida formalmente em seu caráter
institucional nem em seu caráter religioso. A perseguição não significa atentar
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“O Vaticano II dá importância ao testemunho como forma de vida que torna presente a fé
e os valores espirituais frente ao materialismo reinante; e sublinha, de maneira nova, que
também o leigo deve dar testemunho no mundo. Todavia, não analisa teologicamente a
importância da perseguição e do martírio. A perseguição da Igreja é aludida
genericamente como acompanhante de sua missão (LG n. 8), e quando se historiza de
alguma forma, tem-se diante da vida o modelo de perseguição que ocorreu em terras de
missão (AG n. 42) ou onde não existe liberdade religiosa (AA n. 17). Também se menciona
a excelência do martírio (LG n. 42) e a história dos mártires (DH n. 11). […] Nem a
Evangelii Nuntiandi nem sequer Medellín se detêm na perseguição e no martírio.” Ibid., p.
178-179.
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contra o institucional da instituição, nem agir diretamente por um explícito
odium fidei. Em vez disso, a Igreja é perseguida enquanto é comunidade que
defende eficazmente a vida e a justiça; por isso é perseguida pelo odium
iustitiae.” 175

• No aspecto material, de expressão da realidade do Reino, a perseguição
acontece quando o povo é oprimido estruturalmente, e mais ainda, quando é
reprimido por lutar por sua vida, então não só se perseguem os que fomentam o
Reino de Deus, mas aniquila-se o próprio Reino de Deus.
“Com efeito, por sua própria fé no Deus da vida, a Igreja deve considerar-se como
guardiã e defensora da vida. Se se persegue a vida dos homens, em sua qualidade
de criatura, então se está perseguindo diretamente o próprio Deus, e
indiretamente a Igreja baseada na fé nesse Deus. A perseguição diária à Igreja
dos homens, ao Reino de Deus, embora não se fizesse explicitamente como
perseguição aos cristãos, é a maior afronta à Igreja, pois sua razão de ser está ha
realização desse reino de Deus.” 176

Esta relação dialética real e vivida, da perseguição por causa da justiça
transforma-se em pedagogia através da qual o seguidor de Jesus aprende:
• quem é realmente o pobre, não já no seu aspecto individual e pacífico, mas em
sua realidade coletiva e conflitiva;
• o que significa inserir-se no mundo dos pobres, assumir sua causa e seu destino;
• a sair de si mesmo, esquecendo os próprios direitos e defendendo os direitos do
povo.
Desta forma, a perseguição torna-se, no caminho do seguimento, uma porta
estreita e gera uma série de atitudes e virtudes cristãs específicas que dificilmente
crescem em outro contexto. 177
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Ibid., p. 181.
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Ibid., p. 182.
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Ao descrever algumas atitudes e virtudes cristãs que dialeticamente são exigidas e
possibilitadas pela perseguição, Jon Sobrino não argumenta a priori, mas narrando o que
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3.5.2.2. Dialética da perseguição
Ao referir-se à espiritualidade da perseguição e do martírio na situação concreta
de El Salvador, Jon Sobrino afirma que esta realidade desafiadora dialeticamente
exigiu das pessoas e, ao mesmo tempo, gerou nelas, determinadas atitudes e virtudes
cristãs, entre elas: fortaleza, empobrecimento, criatividade, solidariedade, alegria.

3.5.2.2.1. Fortaleza
A perseguição exige fortaleza não só por causa dos desafios do Evangelho, mas
porque, para realizar sua missão, o seguidor de Jesus coloca em risco a própria vida.
Este espírito de fortaleza é uma atitude teologal que se alimenta dos exemplos de
Jesus e de tantos outros mártires e tem como fonte histórica específica o pobre.
No fato concreto de estar junto ao pobre e partilhar o seu destino, o seguidor
experimenta um grande consolo que
• teologicamente pode ser expresso como encontro com Deus;
• historicamente como o encontro consigo mesmo.
A participação no destino do pobre faz reencontrar a própria dignidade humana,
escondida e desfigurada no chamado homem moderno, competitivo e consumista.
Paradoxalmente, é a perseguição que faz o cristão descobrir sua verdadeira
humanidade; faz sentir-se responsável pelo ser humano e pelo mundo. Por outro lado,
estar junto ao pobre é um sacramento da proximidade de Deus, o qual gera uma
responsabilidade cristã e eclesial em relação a eles. 178
Fortaleza na perseguição pode ser traduzido como não abandonar os pobres em
seus sofrimentos, e o testemunho desses mesmos pobres dá forças para manter-se
firme no caminho real de seguimento, aceitando até mesmo a perseguição.179

aconteceu em El Salvador quando a perseguição foi vivida na perspectiva do seguimento
de Jesus. Espiritualidade da libertação, p. 116.
178

“Quero garantir a vós, e peço-lhes orações para ser fiel a esta promessa, que não
abandonarei o meu povo, mas correrei com ele todos os riscos que o meu ministério
exige” –, disse Dom Oscar Romero, mártir de El Salvador, no dia 11.11.1979. Cf. SOBRINO,
Jon. Espiritualidade da libertação, p. 116.
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Ibid., p. 117.
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3.5.2.2.2. Empobrecimento
Quando a perseguição é duradoura e massiva gera um empobrecimento geral
que dificulta seriamente o exercício da missão, pois traz como consequência a privação
de muitos meios e recursos necessários para a ação pastoral.180
Para viver com dignidade este empobrecimento, em certo sentido mais doloroso
que a própria perseguição, sobretudo quando parece conduzir ao silêncio e à
ineficiência, é necessário viver profundamente a atitude fundamental de Cristo que se
fez pobre, embora fosse rico (2Cor 8,9).
Este espírito de empobrecimento em nada impede de lutar contra tudo o que
gera pobreza, nem proíbe a prudência (Mt 10,16) e a astúcia para lutar contra os filhos
das trevas (Lc 16,8). Proíbe, isto sim, de considerar o empobrecimento unicamente
como um mal. Trata-se de aceitar a dinâmica evangélica de que perder por causa de
justiça é ganhar a vida.
No caminho do seguimento, é preciso evitar a perene tentação, de querer
ganhar a vida diretamente, sem passar pela contradição da morte.181

3.5.2.2.3. Criatividade
Para sobreviver na perseguição, é necessário criatividade em buscar formas e
modos para continuar a própria missão e viver a fé em situações extremamente
difíceis e, às vezes, até de clandestinidade. 182
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No dia 17.1.1980, referindo-se à única estação de rádio que a arquidiocese de El Salvador
possui, diante da ameaça de perdê-la. Dom Romero encorajou o povo dizendo: “No dia
em que as forças do mal nos deixarem sem esta maravilha (a Rádio) que eles dispõem em
abundância, e da Igreja regatearam até o último, saibamos que nada de mal nos fizeram”.
Cf. Ibid., p. 117.
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Ibid., p. 118.
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Sempre no contexto difícil em que viveu Dom Romero, em El Salvador e que culminou
com sua morte, ele afirmou, no dia 8.7.1979: “Se algum dia nos tirassem a rádio,
suspendessem nosso jornal, não nos deixassem falar, matassem todos os sacerdotes e
também o bispo, e vós ficásseis um povo sem sacerdotes, cada um de vós tem de ser um
mensageiro, um profeta”. Cf. Ibid., p. 118.
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Entretanto, a criatividade não é só necessária para sobreviver, mas os
sobreviventes da perseguição, em geral, desenvolvem uma grande criatividade para
viver mais plenamente a fé cristã. A perseguição produz clarividência cristã e histórica,
porque, ao viver o que Jesus viveu e o que os pobres vivem, o seguidor capta a
verdade profunda do Evangelho e da história. Daqui decorrer a criatividade doutrinal
nas pregações, nas cartas pastorais, nas reflexões das comunidades, nos estudos
teológicos.
Esta criatividade se expressa no modo de abordar:
• a perseguição e o martírio, temas tão importantes para a fé e no entanto tão
ignorados;
• os temas novos paralelos ou relacionados com a perseguição, como os direitos
humanos, a organização dos pobres, a justiça, a violência e tantos outros;
• os temas tradicionais como Deus, o Reino de Deus, Cristo, a graça e o pecado, a
partir de uma perspectiva nova que recuperam a dimensão evangélica.
A perseguição gera ainda criatividade pastoral e litúrgica porque apresenta com
nitidez as realidades históricas que servem de mediação para as realidades teológicas
que são comunicadas e celebradas. A Eucaristia, por exemplo, pode ser celebrada na
pluralidade de suas dimensões: presença de Cristo, assembleia reunida, celebração da
esperança e de ação de graças, memória do sacrifício de Cristo, porque junto ao
crucifixo material e às relíquias dos mártires, estão presentes os corpos de
martirizados e porque quem rodeia o altar não está ali puramente por obrigação, mas
porque tem necessidade de expressar sua esperança e sua gratidão aos martirizados,
testemunhos da fé.
A perseguição exige, portanto, de quem segue Jesus, criatividade para
sobreviver, e por sua vez, também gera uma grande criatividade, se vivida segundo o
espírito de Jesus. Concretiza-se, assim, a afirmação do apóstolo Paulo: na fraqueza é
que sou forte e o empobrecimento se torna enriquecedor. 183
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Ibid., p. 119.
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3.5.2.2.4. Solidariedade
É evidente que a perseguição, do mesmo modo que une os perseguidos para
poder sobreviver, separa os que não a aceitam. Entretanto, por sua própria natureza, a
perseguição gera uma grande solidariedade entre os cristãos que vai muito além do
mútuo consolo e da superação das desigualdades. 184
Na própria origem da perseguição está a solidariedade da Igreja com os pobres e
sofredores. Rompe-se assim uma barreira secular e acontece uma unidade
fundamental, na esperança de que desapareça a perseguição comum e chegue o dia
da libertação. A morte, que iguala a todos, sela esta unidade fundamental.
Nesta perspectiva da unidade fundamental as diferenças não são consideradas
como divisões, mas como complementação e enriquecimento mútuo, inclusive no
nível da fé. Se esta possui uma dimensão de responsabilidade pessoal intransferível,
possui também por essência, abertura ao outro, para receber de sua fé e confirmá-lo
em sua fé.
O espírito de solidariedade é a atitude e convicção de quem sabe que não está
só no caminho de seguimento, mas faz parte de um povo. A perseguição, de um lado,
evidencia e exige essa solidariedade para que o seguidor não desfaleça no caminho; de
outro, gera solidariedade, porque durante e depois da perseguição o cristão se
acostuma a viver comunitariamente sua fé.185

3.5.2.2.5. Alegria
A perseguição é uma bem-aventurança. Alegrai-vos e regozijai-vos (Mt 5,11),
alegrai-vos naquele dia e exultai (Lc 6,23), diz Jesus aos perseguidos. Palavras
paradoxais, mas verdadeiras. Trata-se fundamentalmente:
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“O serviço em prol do evangelho e a perseguição à Igreja tiveram como fruto precioso a
unidade da Igreja… São inúmeras as cartas de solidariedade e de estimulo para continuar
vivendo este testemunho… Temos recebido também adesões de muitos irmãos
separados de dentro e de fora do país.” Segunda Carta Pastoral de Dom Oscar Romero,
6.8.1979. Cf. Id., Espiritualidade da libertação, p. 120; VV.AA. Voz dos sem voz, p. 121.
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Id., Espiritualidade da libertação, p. 120-121.
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• da alegria serena 186 que nasce da certeza da estar na verdade, de assemelhar-se
a Jesus, de pertencer à verdadeira Igreja, de ter entendido em que consiste a fé,
de ser cidadão deste mundo sem ter que abdicar a isto para ser cristão, de ter
encontrado o sentido da vida;
• da exultação que, naturalmente, não está sempre presente, mas em
determinados momentos não pode ser reprimida, particularmente, nas missas
pelos mártires onde se canta a glória e a presença de um cadáver, ao ver crescer
a fé nos pequenos e experimentar a unidade e a solidariedade, ao receber um
agradecimento de pessoas de boa vontade que confessam ter reencontrado a fé
e o sentido da vida na presença dos mártires.
Esta alegria, recebida sem ser procurada, é o cêntuplo do evangelho, a pérola
preciosa que foi encontrada, porque o evangelho foi apresentado como é, como boa
notícia.
Embora sofram os seguidores de Jesus não aparecem tristes, porque vivem a
certeza da presença do Espírito de Jesus que conduz a história em meio à luta entre as
forças do reino e do antirreino.187
Portanto, no caminho do seguimento, se, de um lado, a perseguição exige
atitudes e virtudes cristãs específicas, de outro, leva ao descentramento. Não são mais
as próprias angústias e as próprias esperanças o centro de interesses de quem segue
Jesus, mas as angústias e esperanças dos pobres e oprimidos.
Na América Latina, seguir Jesus de Nazaré, profeta e mártir, na alegria e na
solidariedade, com criatividade e fortaleza e aceitando o empobrecimento, implica
num compromisso em favor da vida e contra as estruturas de morte. “É preciso
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Sirva-nos mais uma vez o testemunho eloquente de Dom Romero: “Um cristão sempre
deve alentar em seu coração a plenitude da alegria. Façam a experiência, irmãos. Eu
tratei de fazê-la multas vezes e nas horas mais amargas da situação, quando mais
cobravam forças a calúnia e a perseguição. Unir-se intimamente a Cristo, o amigo, e senti
uma doçura que as alegrias da terra não pode dar. A alegria de sentir-me íntimo de Deus,
mesmo quando o homem não compreendia a gente. É a alegria mais profunda que pode
causar no coração”. 20.5.1979. Cf. Ibid., p. 121.
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Ibid., p. 121-122.
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defender o mínimo que é o máximo dom de Deus: a vida.” Com esta frase, Dom Oscar
Romero resumia sua decisão incondicional de defender a vida ameaçada do seu povo,
que culminou com seu martírio. Esta herança profética foi assumida por Jon Sobrino
em sua prática pastoral e em sua reflexão teológica.

3.5.3. MARTÍRIO: EXPRESSÃO DO AMOR MAIOR
Na vivência radical do seguimento, a exemplo de Jesus, o testemunho em favor
da vida e a perseguição por causa da justiça são o caminho, árduo e contraditório que
culmina na entrega total da vida através do martírio. 188 Não só por razões teológicas
gerais, mas também por razões históricas atuais, o martírio é a expressão real do amor
maior e a mais elevada forma de santidade.189
Este modo de pensar, teoricamente, faz parte da tradição e da doutrina da
Igreja.
“A definição usual do martírio ‘é a aceitação livre e paciente da morte por causa
da fé (incluindo seu ensinamento moral) em sua totalidade com relação a uma
doutrina concreta (vista esta na totalidade da fé’. 189 Esta definição recolhe o
fundamental do martírio como dar testemunho de Cristo – o que já aparece no
Novo Testamento – e dar testemunho com a própria vida, tal como se entendeu
desde meados do século II. E recolhe-se implicitamente outra tradição do Novo
Testamento segundo a qual dar a vida pelo irmão é o maior amor (cf. Jo 15,13;
1Jo 3,16), isto é, a maior santidade.” 190

188

Na Capela da Universidad Centroamericana José Simeón Canas, numa lápide colocada
junto ao local onde estão sepultados os corpos dos seis jesuítas assassinados, lê-se: “Que
significa ser jesuíta hoje? Comprometer-se debaixo do estandarte da cruz na luta crucial
do nosso tempo: a luta pela fé e a luta pela justiça que a mesma fé exige […]. Não
trabalharemos na promoção da justiça sem que paguemos um preço”.

189

“Queremos afirmar então que o martírio, embora evidentemente não seja o destino de
todos os cristãos, é teológica e historicamente o analogatum princeps a partir do qual e
com relação ao qual terá que entender-se a santidade da Igreja e o que chamamos seu
testemunho subjetivo.” SOBRINO, Jon. Ressurreição da verdadeira Igreja, p. 183.

190

Ibid., p. 184.
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Entretanto, para considerar como martírio a morte de tantos seguidores de
Jesus, hoje, na América Latina, é indispensável, na visão de Jon Sobrino, historicizar
alguns elementos importantes dessa definição.
• A confissão de fé inerente ao martírio deve ser entendida como confissão da
vida justa. Trata-se de testemunhar com a vida a exigência de uma vida justa,
como ensinamento moral fundamental relacionado ao Deus da vida.
• A paciência na aceitação da morte deve levar em conta que a luta em favor da
justiça gera objetivamente algum tipo de violência. Não é possível compreender
o martírio hoje, nem a vida cristã e nem sequer a morte de Jesus sem esse
elemento da violência, embora seja necessário determinar que tipo de violência
é justa. 191
• O amor, elemento formal do martírio, passa a dirigir-se não mais exclusivamente
a uma pessoa em particular, mas também a um povo em geral e se concretiza na
luta pela libertação integral desse povo.
Esta realidade martirial acontece atualmente na América Latina, sobretudo de
duas formas distintas e complementares.
• O martírio por amor ao povo, que reproduz mais claramente o próprio martírio
de Jesus. Muitos cristãos, líderes de comunidades, sacerdotes, religiosos e
bispos, que denunciaram o pecado do mundo, lutaram pela promoção da justiça,
entraram em conflito com os poderosos do mundo, fizeram-lhes violência em
nome de Deus e por isso foram assassinados. 192

191

“Seria irônico que por questões meramente terminológicas não se pudesse falar hoje de
‘martírio’ na América Latina quando tantos cristãos sofrem o mesmo destino de Jesus e
ao menos muitos deles usam o mesmo tipo de violência que Jesus usou.” Ibid., p. 184185.
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Sobre esses mártires ver J. Marins e equipe. Martírio – Memória perigosa na América
Latina hoje, São Paulo, Edições Paulinas, 1984; M. P. Ferrari e equipe. O martírio na
América Latina. São Paulo: Loyola, 1984. “Segundo o que acabamos de dizer, são sem
dúvida mártires; assim o celebra o povo e o reconhecem alguns hierarcas, embora não
faltem também os que o ponham em dúvida”. Ibid., p. 185.
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• O martírio do povo é a outra forma de dar a vida que apresenta algumas
características próprias e recolhe outras do modelo anterior. É o caso da maioria
oprimida que assume com espírito cristão sua situação de miséria e despojo. Sua
privação e morte se convertem em amor ao próximo, no desejo eficaz de
conseguir uma vida mais justa.193
Sem dúvida, podemos questionar se esse tipo de morte pode ou não ser
chamado de martírio. 194 O fato é que esses dois modos complementares de dar a vida
pelos outros são uma realidade na América Latina, semelhante à situação dos três
primeiros séculos da história da Igreja.
A relação entre crer na vida e dar a vida pode ser aprofundada a partir de várias
dimensões:
• historicamente, o testemunho martirial – dar a vida – é consequência do
testemunho objetivo em favor da vida, que implica crer na vida, dom de Deus;
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“Esse amor às maiorias costuma levar, para ser eficaz, à organização social do povo. à
organização política e em casos verdadeiramente extremos, até à organização políticomilitar. Durante esse processo de luta, muitos sofrem o despojamento e o abandono de
tudo, sofrem a tortura e o assassínio, às vezes somente pelo fato de serem organizados e
por manifestarem-se pacificamente.” Ibid., p. 186.
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“Que essas mortes que sobrevêm com necessidade histórica ao povo que se organiza seja
ou não martírio, pode ser ‘teoricamente’ uma questio disputata. No fundo, somente Deus
pode julgar onde existiu o amor maior. Estas reflexões não tratam de ignorar as falhas e
pecados desses cristãos. Não se trata de idealizá-los sob todo o ponto de vista, nem de
afirmar que individualmente todo cristão que luta pelo povo possui ‘todas’ as virtudes
cristãs. Mas trata-se de não ignorar o fato generalizado e surpreendente de que muitos
cristãos dão sua vida com liberdade para que o povo viva e a dão com a generosidade que
exige o fato de abandonar tudo, não fugir diante da perseguição, da morte e até das
cruéis torturas. Não se pode ignorar que aqui se dá uma forma daquele amor maior de
que fala o evangelho, embora em cada caso individual haja falhas e debilidades. No
fundo, trata-se de não ignorar o que é maior, embora se devam criticar as falhas
menores.” Ibid., p. 187.
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• teologicamente, aparece melhor a relação entre o objeto da fé. Deus e o modo
de aceder a ele, pois se chega à fé na vida, dando-a pelo outro; 195
• salvificamente, aparece a misteriosa relação entre dar a própria vida e que os
homens tenham a vida em abundância (cf. Jo 10,10), acreditando no Senhor da
vida. 196
O martírio está a serviço da salvação histórica. Não é uma opção dolorista, como
se no sofrimento em si mesmo houvesse algo de bom; nem puramente sacrificai, como
se no acesso a Deus a realidade primeira e essencial fosse o sacrifício. Trata-se do
testemunho do servo de Javé que busca diretamente a salvação histórica (cf. Is 42,4) e
que por seu sofrimento justifica a muitos (cf. Is 53,11). 197
A exemplo de Jesus, os mártires, embora conscientes das ameaças e
perseguições, permaneceram fiéis até o fim. Puseram-se diante de Deus com gemidos
e lágrimas, aprendendo na obediência. Como o sumo sacerdote da Carta aos Hebreus
foram misericordiosos com os pobres e fiéis a Deus. Deste modo, denunciaram o
195

“Historicamente, cremos que dessa forma se relacionam os dois aspectos da fé: fides
quae creditur e fides qua creditur. O conteúdo da fé não é simplesmente Deus, nem o ato
de fé está simplesmente na entrega do homem a Deus. Deus e entrega se concretizam e
se esclarecem mutuamente desde dentro e não somente desde a formalidade dos
conceitos, quando se trata de um Deus que quer a vida justa dos homens e quando se
trata de uma entrega total para que exista a tal vida justa.” Ibid., p. 189.
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“Dizemos que essa relação é misteriosa porque a priori não se pode provar que do
martírio surja a vida. A observação histórica é aqui ambígua. Mas dentro do mistério da
fé, recupera-se a eficácia do martírio como algo salvífico, ou seja, não só como expressão
da santidade objetiva, mas também como algo produtivo para a vida dos homens.
Recupera-se o mistério do servo de Javé e da cruz de Jesus.” Ibid., p. 189-190.
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Falando na Universidade de Lovaina, na Bélgica, no dia 2.2.1980, Dom Romero afirma: “A
verdadeira perseguição se dirigiu contra o povo pobre, que hoje é o corpo de Cristo na
história. Eles são o povo crucificado, o povo perseguido como o servo de Javé. Eles são os
que completam em seu corpo o que falta à paixão de Cristo. E. por esta razão, quando a
Igreja se organizou e unificou-se, acolhendo as esperanças e as angústias dos pobres, teve
a mesma sorte que Jesus e os pobres.” Cf. Id., Espiritualidade da libertação, p. 110;
VV.AA. Voz dos sem voz, p. 268.
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pecado do mundo, e como o Servo de Javé carregaram não só os próprios pecados,
mas também dos seus perseguidores e verdugos.

3.5.3.1. Causas do martírio
A morte cruel de tantos cristãos na América Latina não se explica unicamente
pela deformação e maldade dos perseguidores, mas possui causas estruturais. Não são
todos os cristãos que são perseguidos e martirizados. Os movimentos religiosos, as
seitas que proliferam em nosso continente e cultivam a dimensão religiosa sem
nenhuma incidência histórica não encontram dificuldades diante dos que detêm o
poder e não precisam temer a perseguição e o martírio.
O mesmo não acontece com os cristãos fiéis à Igreja do Vaticano II e sobretudo a
Medellín e Puebla, os quais são vistos como uma ameaça aos interesses dos poderosos
porque:
• denunciam a injustiça estrutural e a violência institucionalizada, desmascaram e
consequentemente deslegitimam, do ponto de vista religioso, os princípios
econômicos, sociais e políticos vigentes;
• defendem a esperança dos pobres em conseguir a libertação, animando-os e
organizando-os em sua luta.
Os poderosos tentam com todos os meios neutralizar essa luta corajosa e
convencer os cristãos de que estão errados, fazendo-os voltar a uma missão mais
espiritualista e defensora do mundo ocidental e de seus valores religiosos. Quando não
conseguem os resultados esperados, optam simplesmente por eliminar essas pessoas
que põem em perigo o status quo. 198
A fé cristã é essencialmente incompatível com a atual situação histórica do
continente latino-americano e constitui um grave impedimento 199 para manter o reino
da injustiça, que gera a pobreza e a morte. O mundo da injustiça odeia o Deus da Vida
e constrói ídolos de morte. 200

198

Id., Espiritualidade da libertação, p. 109.

199

Dom Romero afirmava com muita clareza: “Mata-se a quem estorva”. Id., Continua el
martirológio latinoamericano, Diakonía, 43, p. 314.

200

Id., Continua el martirológio latinoamericano, Diakonía, 43, p. 314-315.
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3.5.3.2. Significado do martírio
A morte é uma realidade trágica, sobretudo quando evidencia e esclarece graves
situações que normalmente permanecem ocultas. Por isso o martírio, na América
Latina é a palavra mais eloquente.
• Historicamente, os mártires denunciam com clareza a realidade do pecado na
América Latina, mostram como é administrada a justiça em nosso continente
onde a maioria dos crimes são impunes e como atuam os meios de comunicação
na formação da opinião pública.
• Eclesialmente, os mártires são a verificação mais acabada da fé em Jesus Cristo e
da opção pelos pobres, são a prova de que a Igreja se tornou Igreja dos pobres.
As comunidades celebram seus mártires, recordando-os com admiração e
carinho e deles recebem forças para superar a fraqueza e o medo.
“Proclamar e recordar os mártires é automaticamente uma denúncia contra a
sociedade que os produz: supõe, portanto, correr o risco […]. Guardar excessivo
silêncio sobre os mártires é uma forma eficaz de guarda silêncio sobre a trágica
situação do continente.” 201

A memória dos mártires ensina, de modo eficaz, o que significa anunciar a boa
notícia e denunciar a injustiça e também a alegria de ter encontrado o tesouro
escondido do Reino de Deus. Por isso, na vida e na pastoral da Igreja o martírio é
central não só porque denuncia o pecado existente na América Latina, mas também
porque é a memória da presença do Ressuscitado e a melhor expressão do que hoje
deve ser o seguimento de Jesus.202
O grito dos mártires é, ao mesmo tempo, denúncia e exigência de conversão,
esperança e conforto na dura caminhada em favor da paz, da justiça, do diálogo e da
reconciliação universal. Os mártires deixam para o que segue Jesus uma Boa Nova, um
Evangelho.
“Sobre esta terra de pecado e sem sentido, pode-se viver como seres humanos e
como cristãos. Pode-se participar dessa corrente da história que Paulo chama de
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Ibid., p. 317.

202

Ibid., p. 318-319.
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vida no Espírito e vida no amor, dessa corrente de honestidade, de esperança e
de compromisso que de vez em quando se tenta afogar, mas que uma vez ou
outra irrompe do mais fundo da realidade, como um verdadeiro milagre de Deus.
Integrar-se nessa corrente da história, que é a corrente dos pobres, tem seu
preço, porem anima a continuar a viver, trabalhar e acreditar: oferece sentido e
salvação.” 203

Os mártires, ressuscitados nos braços do Pai celeste, continuam vivos e
presentes, gerando no coração dos que seguem Jesus esperança, criatividade e
heroísmo, para viverem e testemunharem ao mundo o amor e a comunhão trinitária.

Conclusão
Em sua reflexão cristológica, Jon Sobrino insiste num dado que, para ele, é
primordial: a resposta do seguimento é uma realidade totalizante, porque tem a
capacidade de responder às questões fundamentais do ser humano chamado a seguir
Jesus. Isto é, a partir do seguimento é possível responder às perguntas relativas ao
saber, ao esperar, ao fazer e ao celebrar.
• O que podemos conhecer: a teoria.
• O que podemos esperar: a escatologia.
• O que podemos realizar: a práxis.
• O que podemos celebrar; a celebração. 204
Assim, a resposta do seguimento deixa de ser unilateralmente espiritualista para
abarcar todas as dimensões do ser humano, marcado pelo pecado e pela graça, aberto
ao transcendente, responsável diante do mundo, e transforma-se em princípio
hierarquizador de todas as realidades humanas, cristãs e teológicas.
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Id., Os seis jesuítas mártires de El Salvador, p. 68.

204

Ao dar esta explicação do que é uma realidade totalizante, em sua aula de Eclesiologia, no
dia 20 de setembro de 1992, na Faculdade de Teologia da Universidad Centroamericana
“José Simeón Canas”, em San Salvador, El Salvador, Jon Sobrino diz apoiar-se em Kant em
relação ao que podemos conhecer, esperar e realizar, e ele acrescenta ao que podemos
celebrar.
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Além disso, na dialética que envolve o Jesus histórico, como ponto de partida
metodológico e a situação histórica, como ponto de partida real, o seguimento é o
lugar por excelência da epistemologia. Jon Sobrino propõe a superação da ortodoxia
abstrata, não através da mediação da história das ideias, mas pela práxis,
incorporando o caminho do conhecimento no próprio conhecimento.
O conhecimento teológico acontece não em analogia com a realidade, mas de
forma dialética, e a situação de pecado, miséria e opressão passa a ser o lugar do
encontro com Deus. A interação dialética entre a práxis, como seguimento de Jesus
mesmo até o lugar do sem-caminho, e o conhecimento teológico é a garantia contra os
perigos da ideologização e da idealização da pessoa de Jesus e de sua proposta.
Na tarefa primordial de transformar o mundo segundo o projeto de Deus,
acontece a ruptura epistemológica da teodiceia. Na superação da miséria do mundo.
Deus é justificado e sua glória consiste antes de tudo em que o pobre tenha vida em
abundância.
Para Jon Sobrino, o seguimento de Jesus fundamenta-se e, ao mesmo tempo,
revela uma circularidade trinitária.
• Jesus revela o Pai como mistério inefável e imanipulável, realidade última da
história. E o seguimento é um caminhar com Deus na concretude da história até
o último e definitivo encontro com ele.
• Jesus revela-se como Filho de Deus e caminho único para o Pai. E o seguimento
consiste em seguir Jesus em seu modo de ser Filho, em ser e viver como Jesus.
• O Espírito atualiza Jesus, o Filho de Deus. E o seguimento consiste em viver no
Espírito de Jesus e, desta forma, captar a realidade do Jesus que envia o Espírito.
A resposta do seguimento exige que o seguidor viva em íntima relação com Deus
uno e trino, imerso nos desafios históricos globais. Neste sentido, adquire importância
primordial a oração, através da qual o seguidor se confronta com Deus íntimo e
próximo e, ao mesmo tempo, distante e totalmente outro.
A oração do seguidor, segundo Jon Sobrino, tem a mesma dinâmica estrutural da
oração filial de Jesus: ouvir a palavra, levá-la à plenitude vivendo-a, dar graças pelos
dons recebidos e suplicar o perdão dos pecados. A transcendência e a imanência de
Deus experimentadas na oração, não como realidades justapostas, mas intimamente
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unidas, são como duas vertentes de um único dinamismo propulsor que leva a assumir
o projeto do Pai e entregar-se para a sua realização com inabalável confiança,
disponibilidade total e fé incondicional.
O seguimento de Jesus é, para Jon Sobrino, o lugar privilegiado da prática da fé,
que supõe a disposição de entregar a própria vida até a morte. Desta forma, o martírio
é prova de autenticidade, preço e ponto culminante do processo de seguimento num
mundo de injustiça e opressão.
A resposta do seguimento, portanto, abraça todas as esferas das possibilidades
humanas, leva a viver em comunhão com a Trindade, na total entrega da própria vida,
na concretude da história e, por isso, exige constante discernimento.
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CAPÍTULO IV
SEGUIMENTO DE JESUS:
LUGAR E CRITÉRIO DO DISCERNIMENTO
“Se ser cristão é chegar a ser filhos no Filho,
então o discernimento cristão deverá ter uma
estrutura semelhante à de Jesus, o que só se
consegue seguindo-o.”
Jon Sobrino

O seguimento de Jesus de Nazaré é o modo real e concreto de professar a fé no
Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós (cf. Gl 2,20). Em que medida essa fé
acontece é, em última instância, um dado não analisável, que foge ao domínio da
razão humana e pertence ao insondável mistério da relação íntima do ser humano com
Deus, seu criador. Entretanto, no emaranhado da história, onde o joio e o trigo
crescem conjuntamente (cf. Mt 13,30), é possível observar alguns sinais concretos que
denunciam a vivência da fé autêntica em Jesus de Nazaré.

4.1. Sinais proféticos e utópicos de seguimento
De acordo com a reflexão cristológica de Jon Sobrino e de sua experiência
pastoral, quando, no caminho real do seguimento de Jesus, pessoas e comunidades:
• anunciam, corajosamente, o Reino de Deus aos pobres;
• denunciam os mecanismos que geram as mais diversas formas de escravidão;
• lutam para que todos, sobretudo a imensa maioria dos homens e mulheres
crucificados, tenham o necessário para viver com a dignidade dos filhos de Deus;
• proclamam a verdade, denunciando o pecado e mantendo-se firme nos conflitos
e nas perseguições;
• agem com entranhas de misericórdia e com o coração limpo, sem aprisionar a
verdade com a injustiça;
• fazem justiça, buscando a paz e, ao fazer a paz, se baseiam na justiça; é porque
creem firmemente em Jesus, como o Filho de Deus e o enviado do Pai, o
libertador de todas as formas de escravidão.
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Quando ao surgir os problemas últimos e cruciais da existência humana e da
história, e as pessoas com gemidos e súplicas, como Jesus, invocam o nome de Deus, e
oram diante desse Deus com expressões de júbilo, porque o Reino de Deus é revelado
aos pobres, e com oração agônica diante do mistério da iniquidade, é porque têm a
certeza de que assim fez Jesus.
Quando, no árduo e difícil caminho do seguimento, as pessoas permanecem,
silenciosa e eficazmente, com Deus na cruz de Jesus e nas inúmeras cruzes da história
e, apesar de tudo isso, mantêm viva a esperança, é sinal de que vivem e professam a fé
em Jesus de Nazaré.
Quando, no caminho da fé e do seguimento, as pessoas encontram mais alegria
em dar do que em receber e entregam a própria vida até a morte para que outros
tenham vida, é sinal evidente de que:
• vivem segundo o Espírito de Deus derramado em seus corações e respondem,
no amor aos irmãos, ao Deus que nos amou primeiro;
• experimentam o dom de Deus e a Deus como dom maior, diante do qual a
última e definitiva palavra, apesar dos horrores da história, é uma palavra de
ação de graças.
Para quem vive nesta dimensão, é fácil confessar a fé em palavras, através dos
credos eucarísticos, das fórmulas da religiosidade popular, das reflexões das
comunidades ou das afirmações da Igreja. E qualquer uma destas formulações
adquirirá sentido por que fundamentada numa realidade anterior: no amor
incondicional a Cristo Jesus e na entrega efetiva a ele na pessoa do irmão.
“A última linguagem da fé é o amor. Quem quer verificar sua própria verdade
acerca de Jesus deverá, em última instância, perguntar-se por seu amor a Cristo.
Existe amor a Cristo na América Latina? Talvez esta simples pergunta seja a
última chave para compreender e interpretar a verdade que se afirma sobre
Cristo. Somente Deus conhece a medida desse amor. Mas seria injusto não
reconhecer que na América Latina há cristãos que podem fazer sua a exultação
de Paulo:
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a
fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito: Por sua causa somos
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postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao
matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos
amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem
os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem
a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor (Rm 8,35-39).” 1

Estes sinais concretos traçam o perfil de quem segue Jesus, e, ao mesmo tempo,
dão a certeza de se estar trilhando o caminho certo. Entretanto, nem sempre é fácil
identificar as autênticas expressões de fé. Daí a importância do discernimento
constante no prosseguimento de Jesus.

4.2. A imperiosa necessidade do discernimento
O caminhar da humanidade ao último e definitivo encontro com Deus, quando
ele será tudo em todos (1Cor 15,28) se realiza em meio às vicissitudes da história, na
luta contra as forças demolidoras do antirreino; está sujeito à pecaminosidade humana
e à nuvem do não saber e do não entender. Exige, por conseguinte, a exemplo de
Jesus, constante busca da vontade do Pai, através do discernimento.2
“Se ser cristão é chegar a ser filhos no Filho, então o discernimento cristão
deverá ter uma estrutura semelhante ã de Jesus, o que só se consegue seguindoo. A única coisa que é preciso esclarecer e não pressupor é em que consiste o
discernimento de Jesus para que nosso seguimento possa ser, verdadeiramente,
discernimento.” 3

1

SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 85-86.

2

“Entendemos por discernimento cristão a busca concreta da vontade de Deus, não só
para ser captada, mas para ser realizada. O discernimento, portanto, não o entendemos
apenas como uma sucessão de pontos mas como um processo no qual a vontade de Deus
realizada implica também a vontade de Deus pensada.” SODRINO, Jon, Jesus na América
Latina, p. 195. Para aprofundar este tema ver, por exemplo, COMBLIN, José. O tempo da
ação. Ensaio sobre o Espírito e a História, Petrópolis: Vozes, 1982, p. 352-370; LIBANIO,
João Batista. Discernimento e política, Petrópolis: Vozes, 1977; FIORITO, M. A.
Discernimento e luta espiritual, São Paulo: Loyola, 1990.

3

SOBRINO, Jon, Jesus na América Latina, p. 194.
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Desta forma, o seguimento, em sua dimensão totalizante, não é apenas princípio
histórico de verificação da fé em Jesus, 4 mas lugar por excelência e critério indiscutível
a partir do qual é possível discernir cristãmente. Para que isto aconteça é importante,
antes de tudo, situar-se corretamente diante dos desafios emergentes do contexto
histórico.

4.3. Pressuposto do discernimento: correta relação com a realidade
Horizonte privilegiado para o discernimento e critério de autenticidade, o
seguimento de Jesus acontece num determinado contexto histórico e está sujeito às
categorias do espaço e do tempo. Estabelecer uma correta relação com a realidade
circundante é uma exigência subjacente à prática da libertação exigida pelo
seguimento de Jesus. Leva a evitar os perigos do dualismo 5 e a superar a tentação
espiritualista 6 de abandonar a realidade a si mesma com os consequentes resultados
da evasão alienante da história.
Jon Sobrino define e, ao mesmo tempo, sintetiza a correta relação com a
realidade em três exigências mínimas:

4

“Da primeira semelhança com o servo passa-se para a fé em Cristo na medida em que um
povo crucificado concebe e vive sua condição, sua causa e seu destino como seguimento
de Cristo. Esta é a forma práxica, mas real, de crer no Filho de Deus a partir da opressão.
Em que medida se dá realmente essa fé é coisa em última instância não analisável, pois
pertence ao mistério do homem diante de Deus. Mas ao mencionar o seguimento
estamos mencionando a estrutura fundamental do ato real de fé e um princípio histórico
de verificação dessa fé.” SOBRINO, Jon, Jesus na América Latina, p. 235.

5

Uma forma de dualismo é a doutrina que considera alma e corpo como dois princípios
que levam cada um uma vida independente ainda que estejam unidos e tenham destino
comum. Outra forma de dualismo é a doutrina que mostra na história humana uma luta
profunda e constante de duas forças principais: o bem e o mal. Sobre este tema ver, por
exemplo, COMBLIN, José, Antropologia cristã, Petrópolis: Vozes, 1985, p. 80-88.

6

“Não se pode confessar a Deus sem trabalhar por seu reino; não se pode confessar a
Cristo sem o seguimento histórico de Jesus… não pode haver vida ‘espiritual’ sem ‘vida’
real e histórica, não se pode viver ‘com espírito’ sem que o espírito se faça ‘carne’.”
SOBRINO, Jon, Espiritualidade da libertação, p. 13.
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• honradez com o real;
• fidelidade ao real;
• promessa e esperança de libertação.
No caminho de seguimento, estas três atitudes básicas não são apenas
pressupostos para o discernimento cristão, mas se convertem em mediação da relação
com Deus.
“Honradez e fidelidade em relação à realidade não é só pressuposto para uma
experiência espiritual de Deus. mas seu próprio conteúdo, fora do qual e
independente do qual não se capta a revelação, nem se responde a ela. Isto
corresponde positivamente à tão repetida estrutura histórica da revelação de
Deus, tanto em suas origens, no decurso da história, na encarnação do Filho e,
inclusive, na escatologia final.” 7

No discernimento realizado a partir do seguimento, a honradez e a fidelidade
são atitudes que permitem ouvir a voz de Deus na história e expressam a realização
fundamental da resposta humana à Palavra viva e eficaz, pronunciada por Deus.

4.3.1. HONRADEZ COM O REAL
Ao situar-se historicamente, a primeira e fundamental atitude de quem segue
Jesus é captar e aceitar a verdade 8 da realidade.
Em sua reflexão teológica, Jon Sobrino insiste no fato, para ele extremamente
importante, de que o problema da verdade não se coloca apenas em relação à
ignorância diante da realidade, isto é, como distância a ser percorrida do não saber
para chegar ao saber, mas diz respeito também à tendência de encobrir a verdade
através da mentira.
São Paulo afirma categoricamente que Deus condena aquele que nega a verdade
da realidade. Manifesta-se, com efeito, a ira de Deus, do alto do céu, contra toda

7

Ibid., p. 32.

8

Sobre a origem etimológica e os diferentes significados bíblicos da palavra verdade ver,
por exemplo, John L. MCKENZIE, Dicionário Bíblico, p. 956-957. I. de la Poterie dedicou
grande parte de sua fecunda produção exegética ao estudo da verdade nos escritos São
João. Ver, por exemplo, Gesù Verità, Torino: Marietti, 1973.
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impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça (Rm
1,18).
A fundamental desonestidade em relação à realidade não consiste num engano
ou num erro noético acerca da verdade das coisas, mas na injustiça e na violação do
próprio ser e consequentemente em:
• privar as coisas do seu próprio significado, de sua capacidade de ser sacramento
da transcendência 9 e de seu potencial capaz de desencadear história; 10
• impossibilitar o próprio sujeito de conhecer adequadamente a realidade, por
causa da dureza de seu coração;
• negar Deus na prática, não reconhecendo-o como fundamento do real e do
próprio espírito do sujeito.
Do ponto de vista noético, honradez com o real é uma atitude ativa que implica
num modo correto de conhecer a realidade, sem manipulá-la a partir dos próprios
interesses.
“No aspecto polêmico, é preciso superar a tentação de oprimir a verdade.
Positivamente, é necessário ter os olhos limpos para ver a realidade, e o coração
puro para ver a Deus, como afirmam as bem-aventuranças.” 11

Nesta perspectiva, um aspecto importante a ser analisado por quem assume o
compromisso de seguir Jesus é o modo de conceber histórica e teologicamente a
Criação. 12
Jon Sobrino constata que em muitos lugares, sobretudo do Primeiro Mundo,

9

Sobre este tema, ver, por exemplo, Leonardo BOFF, Sacramentos da vida, vida dos
sacramentos, Petrópolis: Vozes, 1975; Carlos ROCHETTA, Os sacramentos da fé, São
Paulo: Paulinas, 1991.

10

História aqui não é a série dos acontecimentos. É tudo o que é produzido pelos homens
com todos os fatos que influíram nesses homens para a sua produção.

11

SOBRINO, Jon. Espiritualidad y seguimiento de Jesús. In: Conceptos fundamentales de la
Teología de la Liberación, II, p. 454.

12

Para aprofundar o tema da criação ver, a título de exemplo, TRIGO, Pedro. Creación y
mundo material. In: Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, II, p. 11-48.
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• historicamente, a verdade da criação é descrita em linguagem universal como
humanidade ou como homem moderno, concentrando nestes termos a
totalidade das esperanças e dos problemas do mundo atual;
• teologicamente, analisa-se a criação como ação de Deus, como dado importante
para a teologia e para a antropologia, como início do plano da salvação que irá
se desenrolar na história até chegar à plenitude.
Sem dúvida, este modo de compreender a criação simplesmente como
humanidade ou como homem moderno escamoteia a verdade acerca da realidade
atual, pois:
• historicamente, a maior parte da humanidade vive à margem do progresso
científico e tecnológico, sem usufruir dos bens da sociedade moderna;
• teologicamente, a vida de grande parte da humanidade está terrivelmente
ameaçada, por falta das condições mínimas necessárias para viver dignamente.13
“A humanidade, hoje, está sujeita à pobreza, à violência institucionalizada. em
muitos casos à morte lenta ou violenta. Dito teologicamente, a criação de Deus
está ameaçada e viciada. A proto-logia, e não só a escato-logia, continuam sendo
problema fundamental. Além disso, como essa realidade não é simplesmente
natural, mas histórica, por causa da ação de alguns homens contra os outros, a
realidade é pecado, negação absoluta da vontade de Deus, gravíssimo e
fundamental pecado.” 14

13

“A miséria marginaliza grandes grupos humanos em nossos povos. Essa miséria, como
fato coletivo, se qualifica de injustiça que clama aos céus.” Conclusões de Medellín, Justiça
I, São Paulo, Paulinas, 1979. “Comprovamos, pois, como o mais devastador e humilhante
flagelo a situação de pobreza desumana em que vivem milhões de latino-americanos e
que se exprime, por exemplo, em mortalidade infantil, em falta de moradia adequada,
em problemas de saúde, salários de fome, desemprego e subempregos, desnutrição,
instabilidade no trabalho, migrações maciças, forçadas e sem proteção.” Conclusões da
Conferência de Puebla, n. 29.

14

SOBRINO, Jon. Espiritualidade da libertação, p. 25-26.

168
Reconhecer a verdade da criação é uma exigência do seguimento e um ato da
inteligência convertida cujo, conhecimento não é para o próprio proveito, mas está a
serviço objetivo da realidade.
A honradez com o real não abarca apenas um primeiro momento noético,
implica também a ética do sujeito. Por conseguinte, ético-praxicamente, honradez com
o real significa responder às exigências da realidade. Quando não se aprisiona a
verdade da realidade com a injustiça, surge das entranhas da mesma realidade um
duplo gemido.
• Sim incondicional à vida.
Diante da criação ameaçada, o sim que a realidade exige é um sim à vida, um sim
que resgata a vida do domínio de morte. A mesma realidade grita por aquilo que
genericamente chamamos amor. A honradez com o real exige uma primeira
caracterização do amor como aquela práxis dirigida a dar vida à maioria que
chamamos de justiça. 15
• Não incondicional à morte.
O não da realidade é a sua mesma negação, sua ausência, carência e aniquilação
da vida. Em terminologia bíblica, é o pecado por antonomásia: o não fratricida de
Caim, o não da opressão do Egito, o não dos profetas a toda forma de injustiça.
Também neste aspecto, o cristão é chamado a prosseguir Jesus de Nazaré, cuja
atitude foi de honradez com a realidade de seu tempo, em que a criação do Pai estava
viciada e a maioria de seus contemporâneos não eram homens viventes, glória do
Deus vivo. E sua honradez proporcionou lógica teológica a muitas de suas palavras e
ações, frequentemente pouco consideradas por serem aparentemente insuficientes
para revelar algo de Jesus enquanto Cristo.
Jesus sentiu compaixão das multidões e comoveu-se diante de suas
necessidades reais. Exigiu que seus discípulos lhes dessem de comer, pediu o pão
cotidiano, defendeu a quem por forme comia de um campo alheio, curou enfermos,

15

Sobre a justiça ver, por exemplo, AGUIRRE, Rafael e CORMENZANA, F. J. Vitoria, Justicia.
In: Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, II, p. 539-577.
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fazendo pouco caso das prescrições que aparentemente apontavam para áreas mais
elevadas da vida humana, como o culto religioso, embora, como sabemos, sua
atividade salvadora não se restringisse a este aspecto.
Na perspectiva do seguimento de Jesus, Medellín, 16 Puebla, 17 a Teologia da
Libertação e a prática da libertação partem do mesmo ato de honradez com a
realidade latino-americana. Ainda que a fundamentação teológica tenha se fixado mais
no seguimento de Jesus, nas passagens de Mt 25 e Lc 4,18, ou no êxodo, no fundo,
existe uma lógica mais profunda. A insistência em relação à atividade solidária com os
pobres deste mundo provém da profunda honradez com a realidade latino-americana
que encontra uma profunda coincidência com as exigências de Jesus, e nele ambas as
dimensões se iluminam mutuamente.
“Dita de forma positiva, a honradez ético-práxica é a misericórdia diante da
realidade. Misericórdia que não se reduz aqui ao aspecto emocional-afetivo
(ainda que possa estar presente), mas significa reação diante do sofrimento
alheio que foi interiorizado, que se identificou com a pessoa, para salvar. É a
reação primeira e última, a partir da qual adquirem sentido as outras dimensões
do ser humano e sem a qual nenhuma outra pode chegar a ser humana.” 18

O sofrimento alheio assumido como próprio e interiorizado gera a atitude de
misericórdia.19 Jesus faz milagres com poder, mas a razão pela qual exercita esse poder
é a misericórdia. Ele pede que seus seguidores sejam misericordiosos como o Pai
celeste é misericordioso (cf. Lc 6,36).
O bom samaritano é apresentado como exemplo de quem cumpre o maior de
todos os mandamentos. Mas, na parábola (cf. Lc 10,29-37), o samaritano não age
simplesmente para cumprir um mandamento, mas movido pela misericórdia. O pai
reconcilia consigo o filho pródigo (cf. Lc 14,11-32). No entanto, a razão pela qual sai
16

Conclusões de Medellín, p. 143-150.

17

Puebla, p. 86-102.

18

SOBRINO, Jon. Espiritualidad y seguimiento de Jesús. In: Conceptos fundamentales de la
Teología de la Liberación, II, p. 454.

19

Sobre o significado bíblico da palavra misericórdia ver, a título de exemplo. John L.
MCKENZIE, Dicionário bíblico, p. 615-618.
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todos os dias à sua procura e lhe dá um abraço de boas-vindas, não é uma tática para
que o filho devolva ao pai a honra que merece; é uma atitude gerada pela sua grande
misericórdia.
A misericórdia é o modo concreto de responder diante da realidade e é também
o modo último e decisivo, como mostra a parábola do juízo final. Todos absolutamente
todos dependem do exercício da misericórdia. Dela depende a salvação transcendente,
mas também o viver já agora, na história, como seres humanos salvos.
Indubitavelmente, de acordo com as necessidades dos que encontramos no
caminho, esta misericórdia deve ser exercitada de diversas maneiras: ajuda ao
necessitado, assistência, reconciliação. Diante do terrível fato de povos inteiros
crucificados, deve tomar a forma de justiça estrutural, que é a misericórdia para com
as maiorias.
A realidade que geme e sofre as dores do parto, suspirando pela redenção (cf.
Rm 8,22-23) é em si mesma a grande pergunta, a invocação e a exigência da
misericórdia. Respondendo com entranhas de misericórdia, a exemplo de Jesus, o
seguidor estabelece uma correta relação com a realidade indispensável para discernir
a vontade do Pai.20

4.3.2. FIDELIDADE AO REAL
Nos tortuosos caminhos do seguimento, que exigem constante busca da
vontade do Pai, a honradez com o real não pode ser exercida esporadicamente, mas
deve ser uma atitude constante e transformar-se, ao longo da história, em
fidelidade 21ao real.
A experiência histórica prova que manter-se fiel à verdade, agir com amor em
todas as suas expressões, inclusive de Justiça, é trilhar um caminho estreito e
pedregoso que leva à obscuridade, à rejeição e ao fracasso. Para gerar vida nem
sempre é suficiente desgastar a própria vida. Muitas vezes, é preciso perder a própria
20

SOBRINO, Jon. Espiritualidad y seguimiento de Jesús. In: Conceptos fundamentales de la
Teología de la Liberación. II, p. 455.

21

Sobre o sentido bíblico da fidelidade ver, por exemplo, LEPARGNEUR, Hubert. O
questionamento atual da fidelidade: na família, na sociedade, na Igreja, Petrópolis: Vozes,
1983.

171
vida. 22 Denunciar radicalmente o pecado significa carregar o próprio pecado com todas
as suas consequências.
Nesta luta aos ataques externos somam-se as dificuldades intrínsecas à própria
condição do ser humano. É necessário, então, a fidelidade a toda a prova
acompanhada da obscuridade como a de Abraão; os gemidos e súplicas como a do
Sumo Sacerdote da Carta aos Hebreus.
A fidelidade ao real é a atitude básica do Servo de Javé. 23 Analisando em
conjunto os quatro cânticos do Servo de Javé (Isaías, capítulos 42-55), percebe-se, num
primeiro momento, um juízo sobre a realidade: uma realidade oprimida; a seguir, uma
resposta a esta realidade: implantar o direito e a justiça. O servo se mantém nesta
atitude de honradez sem desviar deste caminho, mesmo diante da trágica
negatividade. Age a partir de dentro da realidade, mantendo-se fiel. 24
Jesus, o servo por excelência, dá exemplo de fidelidade ao real. Começou sua
atividade pública com uma atitude positiva: O reino de Deus está próximo (Mc 1,14) e
se colocou inteiramente ao seu serviço. Mas logo sobrevém a trágica surpresa. A boa
notícia anunciada aos pobres encontra resistência e oposição; deveria ser acolhida
com entusiasmo e agradecimento, mas é julgada como má notícia pelos poderosos; a
graça é interpretada como ameaça e como força destruidora.
Apesar dos ataques, primeiro dirigidos à sua causa, depois à sua pessoa, Jesus
não desiste. Esta fidelidade de Jesus é apresentada de forma admirável na Carta aos
Hebreus que descreve a obediência de Jesus, seu veemente clamor e lágrimas, sua
perseverança até o fim, apesar da obscuridade e das ameaças à sua pessoa. Por isso,
Jesus é o homem fiel (cf. Hb 5, 7-9).

22

Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo tome a sua cruz de cada dia e siga-me.
Pois aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por causa
de mim, esse a salvará (Lc 9,23-24).

23

Para aprofundar a realidade bíblica do Servo de Javé ver, por exemplo, MCKENZIE, John L.
Dicionário Bíblico, p. 869-872.

24

“Não existe aqui antropologia teologia positiva, mas somente negativa, porém eficaz:
apesar de tudo, a única coisa que não se pode fazer é deixar de ser fiel à realidade.”
SOBRINO, Jon. Espiritualidade da libertação, p. 28.
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Mesmo quando não era mais possível perceber a vinda do Reino e admitindo seu
aparente fracasso, Jesus permanece fiel, continua encarnando-se na história que ele
quer transformar, mas que se transformará em cruz para ele.
“O silêncio da cruz é o silêncio de Deus e da história; mas Jesus se mantém fiel,
pois seria desonestidade se forçasse uma palavra diferente; e, aceitando esse
silêncio e arcando com ele, mantém-se em fidelidade para com o real.” 25

A prática da libertação exige essa fidelidade até o fim. Os mártires da América
Latina dão prova desta fidelidade. Trabalharam pela libertação, mesmo em meio às
maiores dificuldades.
A fidelidade ao real exige que se mantenha a honradez mesmo diante do que
existe de negativo na história e quando aparentemente existe o não saber que
obscurece o saber e aparece o poder da negatividade que questiona a esperança. É
preciso então manter-se fiel e seguir na história tentando sempre transformá-la em
positivo.
No seguimento de Jesus, lugar e critério de discernimento, é preciso manter-se
fiel toda a prova, pois trata-se de buscar sempre a vontade de Deus e chegar à
plenitude da vida, no vaivém da história.

4.3.3. PROMESSA E ESPERANÇA DE LIBERTAÇÃO
A história não é só negatividade. Existe uma corrente de esperança na história
da humanidade que ninguém consegue silenciar. E da mesma realidade surge um
clamor que não pode ser abafado. Em linguagem paulina, a criação inteira geme e
sofre as dores de parto, clamando por libertação (cf. Rm 8,22).
A realidade, apesar de sua longa história de fracassos e miséria, busca sempre
uma nova esperança de plenitude. Surge sempre um novo êxodo, uma nova volta do
exílio, uma libertação do cativeiro, ainda que nunca seja, por sua vez, definitiva.
E esta esperança que brota da mesma realidade sempre encontra um porta voz
ao longo da história. Moisés apontou para a Terra Prometida; Isaías preanunciou um
novo céu e uma nova terra; Jesus de Nazaré anunciou o Reino de Deus; dom Oscar
Romero proclamou a libertação. Esta continuidade na esperança faz parte da realidade

25

Ibid., p. 29.
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e a ela também é preciso ser fiel, ainda que muitas outras experiências históricas
aconselhem o ceticismo, o cinismo e a resignação.
A fidelidade ao real é, então, também esperança possibilitada pela mesma
realidade. Mas uma esperança ativa que se concretiza no amor eficaz, e ajuda a
realidade a ser o que deseja. Amor e esperança são dois aspectos da mesma realidade.
Ambas se alimentam mutuamente. A fidelidade ao real não é pois uma exigência
arbitrariamente imposta, nem o cumprimento do mais excelso de todos os
mandamentos. É a sintonia mais acabada com a realidade. O amor é a suprema tarefa
que se justifica por si mesma. Esperança e amor são as formas de corresponder à
realidade, de fazer justiça, de ser honrados e fiéis. 26
A realidade é também boa notícia e não só exigência; está cheia de graça e de
força positiva. Na realidade também existe bondade acumulada que nos move nesta
direção.
“Como existe um pecado original e originante que se converte em dimensão
estrutural da realidade, assim também existe uma graça original e originante que
se converte em estrutura graciosa da realidade. E essa é a graça estrutural, mais
original, por cento, segundo a lógica da fé cristã, do que o pecado original, ainda
que os frutos do pecado apareçam quantitativamente maiores do que os frutos
da graça.” 27

Aceitar essa graça que provém da realidade, deixar-se invadir por ela, apostar
nela é obra do Espírito. É deixar levar por um futuro bom – a utopia – que nunca
existiu nem existirá, mas que alimenta rumo ao futuro e dá forças para continuar
buscando-o e construindo-o.
Em linguagem mais pessoal, deixar-se levar pela realidade significa deixar-se
ajudar e levar pela nuvem de testemunhos (Hb 12,2) que geraram as melhores
tradições humanas e cristãs, que nos convidam a prosseguir nelas e a edificar sobre
elas.

26

Ibid., p. 29-31.

27

Id., Espiritualidad y seguimiento de Jesús. In: Conceptos fundamentales de la Teología de
la Liberación, II, p. 458.
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A realidade, portanto, não só exige, mas também possibilita. E a esta estrutura
graciosa de realidade é preciso responder com espírito de gratuidade e de
agradecimento. E porque a realidade tem essa estrutura graciosa é que pode também
ser celebrada.28
A partir da correta relação com a realidade como pressuposto básico, é possível
analisar a estrutura fundamental do discernimento realizado pelo Filho de Deus como
protótipo para quem segue o caminho de Jesus.

4.4. Estrutura do discernimento de Jesus
A busca da vontade de Deus se realiza na tensão entre a história de Jesus e a
história que o Espírito desencadeia. Por isso, é impossível oferecer receitas prontas
para realizar um autêntico discernimento. O importante é analisar a estrutura do
discernimento de Jesus que deve ser re-criada ao longo da história segundo o Espírito
de Jesus.

4.4.1. O CAMINHO DE JESUS NA BUSCA A VONTADE DO PAI
Partindo da história real de Jesus, percebe-se que, num primeiro momento,
discernir a vontade do Pai para ele, consistiu em esclarecer para si próprio quem era
realmente Deus. E neste processo, tanto a realidade de Deus como a exigência do
discernimento foram se tornando transparentes. Analisando esta primeira relação de
Jesus com Deus que podemos chamar de primeiro discernimento, compreendemos a
estrutura e os conteúdos de seus sucessivos discernimentos concretos.
“Jesus começa sua atividade com a consciência de um judeu que recolhe as
melhores tradições sobre Deus provenientes da história de seu povo. Jesus
parece sintetizar estas tradições naquela segundo a qual Deus é o Deus do Reino.
E vai ser numa busca da vontade concreta de Deus sobre esse reino que Deus vai
aparecer em primeiro lugar como um Deus sempre maior.” 29

Ao anunciar o Reino de Deus e realizar os sinais de sua proximidade, Jesus
experimenta uma realidade desafiadora: o que já era considerado como vontade de
Deus no Antigo Testamento, não é um dado absoluto nem definitivo. Nenhuma

28

Ibid., p. 458.
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Id., Jesus na América Latina, p. 195.
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tradição de Deus e nenhuma das estruturas possíveis do Reino pode ser considerada
última e definitiva, na qual já houve um caminho inequívoco para encontrar a vontade
de Deus.
A tentação do deserto, a crise da Galileia, a oração do Horto, a morte na cruz são
experiências discernidoras da vontade de Deus. Jesus sente a necessidade de
interrogar-se acerca da vontade de Deus e, indiretamente, acerca de sua própria
pessoa.
“A exigência primigênia de discernir é dada a Jesus paralelamente à descoberta
do ser maior de Deus. À realidade objetiva de um Deus sempre maior
corresponde sua atitude subjetiva de deixar Deus ser Deus. ‘Discernir’ e ‘Deus
maior’ são, então, realidades correlativas que só era sua mútua Interação se vão
esclarecendo.” 30

Na abertura radical ao Deus maior, Jesus vai progressivamente descobrindo o
lugar privilegiado para o discernimento: o amor incondicional ao ser humano. Nesta
dinâmica, o Deus maior manifesta-se como o Deus menor, pois, embora a vontade
soberana do Pai admita em princípio todas as mediações naturais e históricas, o lugar
por excelência para discernir se concretiza para Jesus no amor ao próximo.
À luz desta perspectiva fundamentalmente teológica e não meramente ética é
preciso ler as passagens clássicas nas quais Jesus expressa sua consciência: o sábado é
para o homem, o mandamento de Jesus é o amor ao próximo, ninguém tem maior
amor do que aquele que dá a vida pelo irmão.

4.4.2. O DISCERNIMENTO DE JESUS COMO PROTÓTIPO PARA SEUS SEGUIDORES
Aceitar que o discernimento de Jesus é o protótipo da estrutura do
discernimento de quem segue Jesus é uma formulação da ortodoxia cristológica que
não pode ser ulteriormente analisada. É uma forma de afirmar a ultimidade de Jesus
como o fiel por antonomásia, o autor e realizador da fé (Hb 12,2), em quem se revela o
modo fundamental de corresponder ao Pai.
A estrutura do discernimento de Jesus é o que propriamente deve ser
prosseguida, enquanto as soluções concretas não podem nem devem ser idênticas às
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de Jesus. Aprendemos de Jesus não tanto as respostas aos nossos discernimentos, mas
fundamentalmente, como devemos discernir. Colhemos estas lições não tanto pela
análise da psicologia interna de Jesus no processo de discernimento, mas a partir de
suas opções e atitudes históricas.
Analisando a estrutura concreta de discernimento de Jesus, Jon Sobrino diz que
podemos afirmar que ele vê a vontade do Pai situada entre um sim e um não
incondicional.
• Sim de Deus a um mundo que precisa ser reconciliado e, sobretudo, manter a
utopia desse sim como tarefa jamais abandonável, ainda que a história com
frequência a questione radicalmente.
• Não ao pecado contra o Reino de Deus; contra tudo o que desumaniza o
homem, ameaça, impede ou anula a fraternidade humana expressa no Painosso. Manter esse não ao longo da história, sem tentar calar nem mesmo
suavizar esta voz.
“Não se trata, portanto, de purificar a intenção na linha do amor, nem de
reconciliar o pecador em sua interioridade. Mesmo que isto também seja
necessário, o discernimento de Jesus dirigia-se primeiramente no sentido de
corresponder na objetividade da história ao sim e ao não de Deus sobre ela.” 31

Para discernir retamente, é preciso, por conseguinte, manter viva a consciência
da realidade e a radical disponibilidade à práxis do amor e à superação do pecado
objetivado na história.

4.4.3. CARACTERÍSTICAS FORMAIS DO DISCERNIMENTO DE JESUS
Do ponto de vista formal, o discernimento de Jesus, segundo Jon Sobrino, passa
por um processo histórico, é radical e disponível à verificação.
• Processo histórico: a realidade de Deus não se apresenta a Jesus a partir da
consideração de sua transcendência, mas através do processo de sua práxis do
amor.

31

Ibid., p. 199.
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“Daí que sua vida passe, não apenas por diversas etapas cronológicas, mas
teológicas; e que se deva falar de uma ‘conversão’ de Jesus, pois não absolutiza
como eternamente válido aquela forma determinada de fazer o reino e de
corresponder ao Pai, tal como se lhe apresenta na primeira etapa de sua vida.” 32

À historicidade do discernimento de Jesus corresponde sua disponibilidade para
o risco e para tomar decisões em meio à obscuridade, pois mais perigoso do que cair
no erro, era interromper o próprio processo de discernimento.
Radicalidade: Jesus apresenta a vontade do Pai de forma radical, precisamente
porque Deus é maior. Uma das expressões claras de radicalidade no discernimento é a
forma alternativa e não a complementar usada por Jesus:
• não se pode servir a dois senhores;
• não se pode servir a Deus e à riqueza;
• não se pode lançar mão ao arado e olhar para trás;
• não se pode ganhar a vida e conservá-la.
O discernimento não é exercício de boa vontade, mas exige uma vontade crítica
que deseja realmente acertar e perceber os possíveis álibis, inclusive sob a aparência
de bem.
“Jesus discerne perante alternativas que lhes apresentam coisas supostamente
neutras ou mesmo boas, como poderiam parecer o poder, a riqueza, a honra. A
radicalidade do discernimento se mostra no desmascaramento dessas outras
possíveis opções que se apresentam não como complementares, mas como
atentatórias à verdadeira realidade de Deus.” 33

Disponibilidade à verificação: é preciso passar de uma boa consciência tranquila,
antes de discernir, para uma boa consciência objetiva, depois de ter discernido. Na
história de Jesus e nas suas afirmações sobre o autêntico discernimento encontramos
alguns critérios de verificação. O discernimento deve levar:
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Ibid., p. 201.
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• a uma verdadeira práxis do reino que se concretiza através do despojamento e
não simples declarações ortodoxas; práxis que leva os pobres e os oprimidos a
entenderem o Reino de Deus;
• a ameaçar o poder do pecado e a forçá-lo a reagir em forma de rejeição e de
perseguição;
• a configurar a pessoa que discerne segundo o espírito do sermão da montanha;
• a lutar pela instauração do Reino, passando da fé, da esperança e do amor
genéricos a uma fé contra a incredulidade, a esperar contra toda esperança, a
uma justiça contra a opressão.
Desta forma, através da verificação objetiva chega-se à objetividade histórica, e
o sujeito se prepara para sucessivos discernimentos. A aterradora lucidez de Jesus no
último faça-se a tua vontade na oração do horto foi preparada pelas verificações
objetivas dos discernimentos anteriores.
Seguindo o caminho de Jesus na busca incessante da vontade do Pai, o seguidor
é levado a perceber quem é o Deus maior, que o conduz, progressivamente, através do
deserto, da crise, da agonia e da morte à plena sintonia com o seu projeto de vida e
liberdade para todos.
A partir da história de Jesus de Nazaré e no caminho do seguimento realizado, o
seguidor percebe não só a necessidade de buscar constantemente a vontade do Pai,
em meio a conflituosidade da história, mas encontra também os critérios para realizar
um verdadeiro discernimento.

4.5. Critérios de discernimento
Quem segue Jesus é chamado por Deus a reproduzir a imagem de seu Filho no
contexto em que vive. Tendo presente a memória do Homem de Nazaré, atualizada
pelo seu Espírito através dos sinais dos tempos, percebemos a estrutura fundamental
do prosseguimento de Jesus que passa a ser o marco referencial na busca da vontade
do Pai para todos os que seguem Jesus.
A partir da realidade histórica de Jesus e na perspectiva do seguimento,
identificamos, na cristologia de Jon Sobrino, quatro importantes critérios de
discernimento:
• encarnação parcial na história;
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• práxis eficaz do amor;
• escândalo da cruz;
• vida em plenitude nas condições históricas.

4.5.1. ENCARNAÇÃO PARCIAL NA HISTÓRIA
Jesus, o Filho eterno do Pai, fez-se carne e habitou entre nós (cf. Jo 1,14).34
Aparentemente, esta afirmação não apresenta nenhuma dificuldade, sobretudo após o
Concilio Vaticano II que desencadeou na Igreja um movimento de inserção e de
diálogo com o mundo contemporâneo.35 Teoricamente, portanto, estaria superado
qualquer tipo de docetismo cristológico, eclesial e teológico. Mas o problema é muito
mais amplo.

4.5.1.1. Encarnação e parcialidade
A encarnação de Jesus tem duas dimensões distintas:
• transcendente: o Verbo eterno, preanunciado pelos profetas, esperado pelas
nações quando chegou a plenitude dos tempos (Gl 4,4), assumiu a condição
humana, menos o pecado;
• histórica: Jesus encarnou-se no mundo dos pobres. Escolheu estar
solidariamente no mundo dos débeis, dos pobres e dos oprimidos.
“Encarnar-se para Jesus não significou situar-se na totalidade da história para
corresponder a partir daí à totalidade de Deus: significou, antes, escolher aquele

34

A realidade fundamental da encarnação de Jesus é apresentada por Jon Sobrino nas mais
variadas matizes como: elemento primordial do seguimento em relação à identidade
cristã, Jesus na América Latina, p. 235; estrutura fundamental do prosseguimento de
Jesus, Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 940; critério de
discernimento, Jesus na América Latina, p. 199. Em nossa abordagem, procurando
englobar os demais aspectos, partimos da perspectiva da encarnação como critério de
discernimento no caminho do seguimento.

35

Sobre o diálogo com o mundo contemporâneo, ver Gaudium et Spes, Constituição
pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje, promulgada no Concilio Vaticano II, em 1965.
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lugar determinado da história que fosse capaz de encaminhá-lo para a totalidade
de Deus. E este lugar não é outra coisa que o pobre e o oprimido.” 36

Nos evangelhos, Jesus é apresentado como o homem dos pobres, rodeado de
pobres e serviçal para com eles. Sua mensagem inicial programática só tem sentido no
horizonte da tradição veterotestamentária da opção de Deus pelos pobres deste
mundo, órfãos e viúvas, marginalizados e desprezados. Sua visão deste mundo e seu
juízo fundamental são feitos segundo a ótica dos pobres. Sua esperança é a dos pobres
e para os pobres. E Jesus parece como o ser humano colocado na corrente de
esperança da história, com muitos antes dele e com muitos depois dele, corrente cujo
protagonista é o povo pobre.
Parcialidade significa que Jesus se situa no mundo da pobreza e dos pobres,
defende sua causa e assume seu destino. Jesus é verdadeiro homem sendo pobre; fazse o homem universal a partir do pequeno.37
Esta parcialidade não deve ser entendida de modo horizontal e redutivo, embora
signifique assumir uma determinada realidade e implique algumas consequências
sociais e políticas para Jesus. Teologicamente, significa que o eterno desígnio de Deus
se manifestou historicamente a partir da concreção da pobreza e do empobrecimento.
O que faz com que este ponto de vista parcial não seja reducionista é precisamente
que os pobres e a pobreza foram escolhidos por Deus como lugares privilegiados de
sua manifestação.
A partir da parcialidade, entendemos os elementos que estão no núcleo e na
origem da soteriologia, tal como a entenderam os primeiros cristãos e se desenvolveu
nos diversos modelos soteriológicos do Novo Testamento e da Tradição.
• Cristo se dá a si mesmo: historicamente entregando sua vida em favor dos
pobres; escatologicamente, em sua morte, que é entrega total. O amor é o
elemento fundamental na salvação e Jesus é aquele que ama até o fim.
• Cristo ocupa o lugar dos homens: historicamente, assumindo ele mesmo as
consequências objetivas do pecado; escatologicamente, carregando o pecado do
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SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 199.
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Ibid., p. 56.
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mundo. A solidariedade e a substituição são elementos básicos da soteriologia
clássica.
• Cristo entrega-se, segundo a vontade salvífica do Pai: historicamente,
obedecendo à vontade do Pai durante sua vida que o levaram a este trágico
final; escatologicamente, aceitando que a cruz é seu último serviço salvador. O
desígnio de Deus é imperscrutável.
• Cristo é salvação e afasta dos homens a ira vindoura: historicamente. Deus se
aproxima definitivamente dos homens e afasta definitivamente sua ira. Nenhum
pecado, nem mesmo a morte de seu Filho, torna irreversível a proximidade de
Deus. Através da morte de seu Filho, Deus disse ao mundo sua última palavra,
como palavra de graça. Por meio da morte de seu Filho, Deus manifestou seu
amor ao mundo e comprometeu-se irrevogavelmente com ele.
• A salvação de Cristo não é apenas perdão dos pecados, mas também renovação
da vida, introduzindo o ser humano na própria vida de Deus e no atual senhorio
de Cristo.
Parcialidade e universalização não se opõem. A pró-existência histórica de Jesus
permite confessá-lo como o salvador escatológico. Universalizam-se, então,
• os destinatários: Jesus morreu por todos;
• os meios de salvação: toda a vida de Jesus, especialmente sua morte e
ressurreição;
• os conteúdos de sua ação: redenção e salvação. 38
A voz do Mestre, que assumiu conscientemente a causa do pobre e deu a vida
pela salvação de todos, ressoa ainda hoje, convidando os seguidores a encarnar-se
parcialmente na história e a realizar o projeto do Pai.

4.5.1.2. Opção livre e consciente
Encarnação implica, antes de tudo, numa escolha consciente e livre.
• É optar por ser carne de uma determinada maneira dentro da carne que se é por
natureza.39

38

Ibid., p. 61-62.
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• É optar por estar no lugar, a partir do qual se vê melhor a realidade do universo
e transparece mais claramente qual é o acontecimento maior e mais flagrante
deste mundo e consequentemente qual é também sua esperança. 40 Para a
identidade cristã, nem todos os lugares são igualmente aptos para ver a
realidade do mundo, mas existem lugares privilegiados. Ofereceram a Jesus a
possibilidade de ver o mundo do alto do monte, divisando todos os reinos da
terra e sua glória e do pináculo do templo da cidade santa, mas ele escolheu os
pequenos caminhos da desprezada Galileia.
• É optar por aquela realidade material, que por sua natureza tem maior
capacidade de humanização. Existe um modo de estar no mundo que por sua
natureza desumaniza: é o mundo do poder. Existe outro modo de estar no
mundo que por sua natureza humaniza: o mundo dos pobres. Este mundo não
deve ser sacramentalizado nem idealizado; pelo contrário, é preciso lutar
decididamente contra a pobreza.
• É optar por uma solidariedade fundamental. Na história da humanidade existe
uma corrente que pretende dominar, que oferece identidade cristã na
superioridade sobre os outros e à custa dos outros. Mas, existe também a
corrente sofredora e esperançosa, solidária com o ser humano dentro de um
projeto de vida, de justiça e de libertação. 41
“Um povo crucificado já está, materialmente, nesta encarnação, necessitando
apenas de assumi-la conscientemente com fé – seja qual for o grau de
consciência reflexiva a nível psicológico. Quem não pertencer sociologicamente a
esse povo crucificado, deverá realizá-la como abaixamento consciente,
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“No mundo sem rosto humano, sacramento atual do Servo de Javé, procurou encarnar-se
a Igreja da minha arquidiocese”. Mons. Romero, Discurso em Lovaina, 2 de fevereiro de
1980.
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“A encarnação deve ser real e não intencional, e por isso também verificável, ainda que
admita diversos graus e formas: inserção real entre os pobres, ativa defesa de sua causa,
participação em seu destino.” SOBRINO, Jon. Seguimiento. In: Conceptos fundamentales
de pastoral, p. 940.
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Id., La identidad cristiana, Diakonía, 46, p. 102-105.
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integrando-se a ele de diversas formas, aproximando-se desse povo, assumindo
sua causa e seu destino. Esse tipo de encarnação parcial já é expressão de fé em
Cristo.” 42

Por conseguinte, encarnação não é somente opção, mas também conversão e
um novo modo de ver o mundo e de avaliá-lo.
Os pobres necessitam converter-se para assumir conscientemente sua realidade
e potenciar as possibilidades da verdade, da humanização e da esperança. Para os
ricos, a exigência de conversão é óbvia e significa despojamento, partilha e
solidariedade.
Encarnar-se na pobreza significa sistematicamente fazer opção pelos pobres;
significa que os pobres são lugar de conversão e de evangelização, como diz Puebla. 43
• Lugar de conversão por sua própria realidade e se convertem na mais clara
pergunta pelo que somos e pelo que devemos ser; na mediação universal da
pergunta de Deus: que fizeste com teu irmão?
• Lugar de evangelização pelos valores que cultivam: sensibilidade, abertura,
sentido de comunidade, esperança de vida, amor e entrega total. Desta forma
constituem para a humanidade um evangelho vivo, boa nova, dom e graça
recebidos inesperada e imerecidamente.
Os pobres são, portanto, lugar de experiência espiritual, de encontro com Deus.
Não são apenas uma exigência ética. Encarnação significa esvaziamento e encontro,
decisão primordial de estar na verdadeira realidade deste mundo, e significa também
deixar-se encontrar por Deus que está escondido, mas presente nesta realidade.44
42

SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 235.
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“O compromisso com os pobres e oprimidos e o surgimento das Comunidades de Base
ajudaram a Igreja a descobrir o potencial evangelizador dos pobres, enquanto estes a
interpelam constantemente, chamando-a à conversão e porque muitos deles realizam em
sua vida os valores evangélicos da solidariedade, serviço, simplicidade e disponibilidade
para acolher o dom de Deus.” Puebla, n. 1147.4.
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“Por conseguinte, não são meramente retóricas as palavras de Gustavo Gutiérrez: beber
no próprio poço. Os pobres e o mundo da pobreza é como um grande poço de água –
símbolo da vida –, que os pobres encheram com sua vida, seu sofrimento, suas lágrimas,
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4.5.1.3. Encarnação excludente e conflitiva
A encarnação parcial na história exclui, por sua própria natureza, a riqueza e
redescobre a característica evangélica da alternativa: ninguém pode servir a dois
senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e
desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao Dinheiro (Mt 6,24). Recorda que
existe o lugar de Deus e o lugar do pecado; a bandeira de Cristo: pobreza e
humilhação, e a bandeira de Lúcifer: riqueza e honra.
Esta encarnação é conflitiva, porque o seu inimigo é ativo. Pobreza e riqueza não
podem coexistir justapostas e pacificamente. Possui uma dinâmica própria para gerar
importantes realidades cristãs: contradição e perseguição e também fortaleza e
esperança. É condição fundamental para assemelhar-se a Jesus, fazendo como ele
fez.45

4.5.2. PRÁXIS EFICAZ DO AMOR
A encarnação parcial na história traz consigo a exigência de uma práxis eficaz do
amor 46 que constitui o segundo critério de discernimento, no caminho real do
seguimento de Jesus de Nazaré.
Em sua vida terrena, Jesus discerne a vontade do Pai não de forma abstrata, mas
buscando soluções concretas e eficazes. Anuncia a boa-nova e empenha-se em
sua esperança e sua entrega. Tudo isso se converte em água da vida para os outros, dela
se pode beber – a qual é a graça que se nos oferece – e dela é preciso beber – a qual é a
opção fundamental.” SOBRINO, Jon. Espiritualidad e seguimiento de Jesús. In: Conceptos
fundamentales de la Teología de la Liberación, II, p. 462.
45

Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 940-941.
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O tema da práxis eficaz do amor é abordado por Jon Sobrino em vários momentos e com
matizes diferentes: prática da libertação, segundo elemento no caminho do seguimento,
Jesus na América Latina, p. 235; prática cristã, parte da estrutura fundamental do
prosseguimento de Jesus, Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 941;
prática salvífica, segundo passo da estrutura fundamental da identidade cristã como
seguimento, La identidad cristiana, 45, p. 105; Missão: santidade do amor, segundo
elemento da vida de Jesus, Espiritualidad y seguimiento de Jesús. In: Conceptos
fundamentales de la Teología de la Liberación, p. 462. Em nossa abordagem procuramos
ter presente, de forma sucinta, todos esses aspectos.
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concretizá-la para que se converta em boa realidade. Prega o Reino aos pobres deste
mundo e realiza sinais de sua proximidade: milagres, exorcismo e acolhida dos
pecadores.
Estas atividades são sinais da presença do Reino, mas em si não apresentam a
totalidade do Reino, nem se orientam à transformação da sociedade, apontam na
direção do Reino e suscitam a esperança de que o Reino é possível no meio da
realidade oprimida.
Faz parte destas atividades de Jesus a preocupação de nomear concreta e
historicamente em que consiste o pecado e o amor.
“O fato de que Jesus dê um nome concreto ao pecado dos ricos, poderosos,
sacerdotes e governantes; o fato de que diga, por exemplo, ao jovem rico o que
tem que fazer, são – embora de forma rudimentar – expressões da necessidade
de mediações concretas para que o amor seja historicamente eficaz e
transformador” 47

Este amor, motivação formal da prática, tem uma dimensão sociopolítica, isto é,
deve expressar-se em forma de justiça nas relações sociais.
Por ser eficaz e sociopolítico este amor é conflitivo: 48
• intrinsecamente, porque sua universalização supõe estar, em primeiro lugar,
com os pobres e oprimidos e contra os opressores;
• extrinsecamente, porque a práxis do amor implica em polêmica, recusa,
perseguição e morte.
Apesar dos conflitos enfrentados no caminho do seguimento, o amor é o
dinamismo que gera a prática e não o ódio ou a vingança.

4.5.2.1. Práxis profética
Além das palavras e dos sinais realizados por Jesus que chamamos de prática no
sentido amplo de atividade a serviço do Reino, existe, nos evangelhos, outro tipo de
47

SOBRINO, Jon, Jesus na América Latina, p. 199-200.
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Para aprofundar o significado do conflito, ver, por exemplo, o livro da Equipe de teólogos
da Clar, Fidelidade e conflito na vida religiosa, São Paulo, Loyola, 1985; LIBANIO, João
Batista, Pastoral numa sociedade de conflitos, Petrópolis/Rio: Vozes/CRB, 1982.
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atividades, expressas verbalmente, em forma de controvérsia, desmascaramento e
denúncia de seus adversários que chamamos de práxis profética. 49
Embora esteja também a serviço do Reino, a práxis profética caracteriza-se por
combater, de modo especial, a realidade do antirreino e por estar diretamente
relacionada com a experiência teologal de Jesus como defesa do verdadeiro Deus e
denúncia dos ídolos. Sua especificidade expressa-se no fato de estar diretamente
relacionada com o Reino de Deus enquanto tal.
Para compreender a práxis profética de Jesus, sua finalidade e suas
consequências é preciso analisar a realidade do seu tempo a partir de sua estrutura
teologal-idolátrica.50
A história apresenta duas realidades não apenas distintas entre si, mas
excludente e contrapostas:
• de um lado, o Deus verdadeiro, Deus da vida, Jesus é o seu mediador e o Reino a
sua mediação;
• de outro, os ídolos da morte, os opressores são os seus mediadores e o
antirreino a sua mediação.
Esta estrutura da realidade explica a práxis profética de Jesus e sua dimensão
estritamente teologal. Essa práxis é necessária, porque o anúncio positivo do Reino
deve ser feito na presença do antirreino. Tem como finalidade a superação do

49

“Para maior clareza chamamos de profética a esta prática e não simplesmente
messiânica. Ambos os termos têm aqui um significado sistemático, mais que estritamente
bíblico. Com prática messiânica queremos designar diretamente serviço positivo ao
advento do reino, como vimos antes. Com práxis profética queremos designar
diretamente a denúncia do antirreino.” SOBRINO, Jon, Jesus, o Libertador, p. 240.

50

“Para compreender a práxis profética de Jesus, sua finalidade e suas consequências, é
preciso ter algum quadro globalizante de interpretação da realidade. Esse quadro deve
ser histórico e por isso é necessário o conhecimento da realidade social do tempo de
Jesus. Aqui, porém, nos concentramos na análise da estrutura teologal-idolátrica da
realidade, nem por isso menos histórica e efetiva.” Ibid., p. 241.
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antirreino e a defesa do Deus verdadeiro. Realiza-se no meio do conflito e por isso
implica em luta. 51
Jesus se dirige, coletivamente, a grupos ou classes. Denuncia, no plural, os
escribas, os fariseus, os ricos, os sacerdotes, os governantes. Todos eles têm em
comum o fato de representar ou exercer algum tipo de poder, ao redor do qual se
configura a sociedade. A exigência de Jesus, neste caso, não é de uma conversão
individual e sim coletiva, de grupos inteiros, para que mudem e assim transformem a
sociedade.
Sem empregar nenhuma estratégia social transformadora, Jesus exerce a práxis
profética através da palavra. Denuncia e desmascara o antirreino e toda forma de
poder: religioso, econômico, intelectual e político que oprime estruturalmente e, sub
specie contrarii, anuncia como deve ser uma sociedade forjada de acordo com o Reino
de Deus.
“Isto não quer dizer que se deva buscar em Jesus teorias da sociedade e de sua
transformação, menos ainda no sentido atual do termo como uma atividade
social transformadora, orientada por uma ideologia e realizada por um sujeito
privilegiado, o povo organizado, mas se quer dizer que Jesus enfrenta
objetivamente o tema da sociedade como um todo – e até sua dimensão
estrutural – e que quer transformar.” 52

Em geral, a práxis profética se expressa de três modos característicos:
controvérsia, desmascaramento e denúncia.
Controvérsia: discussão de Jesus com seus adversários sobre a realidade social e
religiosa, tem como centro o templo e a lei, em cujos nomes se configura a sociedade.
No início de seu evangelho, Marcos (2,1-3,6) reúne cinco controvérsias diferentes: 53

51

Tara aprofundar o sentido da prática de Jesus na realidade histórica do seu tempo ver,
por exemplo, ECHEGARAY, Hugo. A prática de Jesus, Petrópolis: Vozes, 1982.
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SOBRINO, Jon, Jesus, o Libertador, p. 240.
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Estas mesmas controvérsias aparecem também em Lucas 5,17-6,11 e, divididas em
seções, em Mateus 9,1-17 e 12,1-21. Não entraremos aqui nos detalhes das conhecidas
discussões exegéticas sobre os textos. O que nos interessa é observar apenas o aspecto
da práxis profética de Jesus, como elemento de discernimento para quem segue Jesus.
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• a cura e o perdão de um paralítico (Mc 2,1-12);
• comer com os pecadores (Mc 2,15-17;
• a questão do jejum (Mc 2,18-22);
• as espigas colhidas em dia de sábado (Mc 2,23-28);
• a cura da mão seca (Mc 3,1-6).
Aparentemente, estas discussões versam sobre normas sociais e religiosas, mas
o que realmente está em questão é a visão de Deus. Jesus argumenta que Deus é um
Deus de vida e, a partir desta afirmação, defende sua conduta e diz que é preciso julgar
a bondade ou a maldade de suas práticas e as normas religiosas e sociais.
“Por meio desta problemática radicalmente humana, no entanto, Jesus oferece
sua visão de Deus conta a visão de Deus de seus adversários. Em nome de Deus
não se pode justificar que os homens passem fome, podendo esta ser satisfeita.
Uma lei ou costume que impede de satisfazer essa necessidade vital não é
vontade de Deus. E desta forma, convergem as duas dimensões da controvérsia:
a humana e a religiosa.” 54

A argumentação fundamental de Jesus é clara: Deus não quer que a observância
das normas e das tradições impeça o crescimento do ser humano como tal.
Outra controvérsia importante registrada pelos evangelhos sinóticos diz respeito
ao mandamento principal (Mt 22,34; Mc 12,28).55
Ao responder à pergunta dos fariseus sobre o maior de todos os mandamentos,
Jesus não apresenta nenhuma novidade, pois este modo de pensar era comum no
judaísmo helenista. Entretanto, Jesus insiste na importância de hierarquizar os
mandamentos num contexto em que era proibido fazer qualquer distinção entre o que
é importante e o que é secundário, porque todas as leis provinham de Deus.
Jesus equipara o amor de Deus ao amor do próximo e por isso escandaliza seus
ouvintes. Exige realmente que os seres humanos respondam com total e absoluta
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SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 220.

55

Não é nosso objetivo fazer aqui uma análise exegética dos textos, mas unicamente
perceber a atitude de Jesus em relação aos seus adversários como elemento normativo
para quem segue Jesus.
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seriedade a Deus, amando-O com todas as forças. Afirma que responder a Deus é
corresponder à realidade de Deus, fazer para os outros o que Deus faz para ele e para
nós. Na lógica do Novo Testamento, o amor de Deus nos torna amorosos para com os
outros.
Desmascaramento: Jesus constata que os homens não apenas possuem visões
de Deus distintas e até muitas vezes contrárias, mas usam essa visão para defender
seus próprios interesses. Daí a necessidade de desmascarar essas falsas concepções de
Deus. Mais ainda, Jesus percebe que os seres humanos oprimem uns aos outros e
justificam esse modo de agir em nome de Deus. A tragédia dos seres humanos não
consiste apenas em cometerem erros puramente noéticos acerca de Deus, mas em
serem capazes de produzir falsas imagens de Deus, que são opressoras, e fazerem
acreditar que se trata do verdadeiro Deus.
O exemplo clássico do desmascaramento da imagem opressora de Deus aparece
na discussão sobre as tradições farisaicas, em Marcos 7,1-23.56
Ao ataque dos judeus, Jesus dá dois tipos de respostas: a primeira se refere ao
valor das tradições religiosas dos homens (Mc 7,6-13) e a segunda à verdadeira pureza
(Mc 7,14-23). Jesus esclarece em que consistem as tradições humanas e desmascara o
fato de que os homens as produzem e as usam como mecanismos para ignorar a
verdadeira vontade de Deus e poder assim oprimir os demais homens.
As tradições religiosas, produto dos seres humanos, não podem ofuscar a
luminosidade do mistério da vontade de Deus, através de prescrições, rituais ou
solenidades externas. Quando a religião é usada para ir contra a dimensão criatural, se
converte em mecanismo opressor do ser humano. 57
Denúncia: Jesus denuncia os grupos opressores que produzem o pecado
estrutural:

56

O mesmo desmascaramento dos mecanismos da religião opressora encontramos em Mt
15,1-20 e Lc 11,37-54.

57

SOBRINO, Jon, Jesus, o Libertador, p. 249-254.
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• os ricos, 58 porque a riqueza é um ídolo que desumaniza a quem lhe rende culto e
exige vítimas para subsistir;
• os escritas e fariseus, 59 mestres praticantes da lei, que não ajudam o povo, mas
o oprimem em força da mesma lei;
• os sacerdotes, 60 porque oprimem o povo em nome do poder religioso.
Essas denúncias que Jesus faz, com força e convicção, colocam em evidência que
a configuração da sociedade é injusta e opressora e, por conseguinte, precisa ser
transformada.
Através destas atitudes de Jesus fica claro que ele não apenas anuncia o Reino e
proclama a Deus como Pai, mas também denuncia o antirreino e desmascara os ídolos.
Com isso, toca as raízes de uma sociedade oprimida sob o jugo do poder: econômico,
político, ideológico e religioso.
Existe, portanto, o antirreino e Jesus – objetivamente – mostra quais são suas
raízes. Não se contenta em denunciar o Maligno, realidade trans-histórica, mas aponta
para seus responsáveis, realidades profundamente históricas. 61
Em relação à práxis, Jesus insere-se na linha dos profetas clássicos de Israel. Sua
mensagem central é a defesa dos oprimidos, a denúncia dos opressores e o
desmascaramento da opressão que se justifica com o poder religioso.
Palavras, sinais e práxis profética são formas concretas com as quais Jesus
exerceu sua missão, concretizando o princípio fundamental de sua vida: o amor.

58

Ai de vós, ricos (Lc 6,24). Riqueza aqui não significa abundância de bens, considerada, em
várias ocasiões, no Antigo Testamento, como benção de Deus, mas significa insultante
abundância de uns contrastando com a pobreza de outros. Se com o termo abundância se
descreve a benção do Antigo Testamento, com o termo riqueza se descreve a maldição
do Novo Testamento. A riqueza desumaniza o rico, porque ele coloca o coração no
tesouro (Lc 12,34; Mt 6,21, dificulta a abertura do homem para Deus (Mc 10,17-22).
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Forma clássica desse tipo de denúncia, encontramos em Lc 11,37-53 e Mt 23,1-36.
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A passagem em que aparece claramente o confronto entre Jesus e o poder religioso é a
da expulsão dos vendilhões do templo de Jerusalém: Mc 11,15-19; Mt 21,12-17; Lc 19,4548.
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SOBRINO, Jon. Jesus, o Libertador, p. 266.
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Ter uma missão é o que dá sentido à vida de Jesus. A missão vai modelando não
só a vida externa de Jesus, mas também sua vida interna, seu estar diante do Pai. A
missão foi para Jesus e é para seu seguidor a forma de manter a supremacia do amor.

4.5.2.2. Supremacia do amor
A vida cristã é uma prática, consiste, acima de tudo, em fazer a vontade de Deus
e não só em confessar Senhor, Senhor. Jesus propôs o amor como fundamento
distintivo para os seus seguidores. No Novo Testamento, tanto João, como Paulo
definem a identidade cristã a partir do amor.
Este amor cristão supõe uma vida de pró-existência, descentrada de si mesma e
voltada para o próximo.
“A prática cristã hoje deve partir do miserior super turba de Jesus, considerando
as multidões não só como pobres individuais e pacíficos, mas como coletividades,
povos inteiros na miséria e que buscam libertação. Deve continuar fazendo ‘os
milagres’ de Jesus hoje. como a promoção da justiça, forma estrutural da
caridade; deve prosseguir as ‘controvérsias’, ‘denúncias’ dos opressores, os
‘desmascaramentos’ e ‘exorcismo’ dos ídolos da morte. Prosseguir a missão de
Jesus tem hoje como parte essencial o anúncio da boa-nova da libertação aos
pobres e o serviço para a sua realização. Esta é a forma para que hoje digam dos
cristãos o que diziam de Jesus: passou fazendo o bem (At 10,38).” 62

Por sua própria natureza a prática da libertação, como qualquer outra atividade
humana, tem a tendência a gerar subprodutos negativos: 63
• conflitos entre os diversos grupos por causa do protagonismo na prática da
libertação, com a consequente desunião;
• suplantação paulatina do popular pelas organizações com o perigo do
distanciamento das necessidades e sofrimentos reais do povo;
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Id., Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de pastoral, p. 941.

63

Ao enfocar os subprodutos negativos da prática da libertação, Jon Sobrino afirma inspirarse nos escritos de Mons. Romero. Cf. Id., Espiritualidad y seguimiento de Jesús. In:
Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, II, p. 464.
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• dogmatismo na análise e na interpretação dos fatos, confirmando posturas
prévias sem se submeter a verificação real;
• absolutização de determinados mecanismo na prática libertadora, com a
consequente redução da realidade a uma única dimensão, fazendo depender
dela as demais dimensões;
• atitude de superioridade ética que não reconhece a contribuição de outros pelo
mero fato de não fazer o que eles fazem;
• manipulação do religioso, violentando a realidade religiosa do povo e privando-o
da importante motivação religiosa para a libertação;
• ambiguidade no uso do poder com sua inata tendência de autoafirmação e não
de serviço;
• cansaço, desencanto, deserção da prática da libertação por causa das
dificuldades e dos riscos.
Estes subprodutos negativos, além de constituírem empecilhos à prática da
libertação no caminho real do seguimento, colocam entraves na busca da vontade do
Pai, através do discernimento.

4.5.3. O ESCÂNDALO DA CRUZ
O seguimento de Jesus passa necessariamente pelo caminho do Calvário. Por
isso, é importante perguntar pelo significado da cruz de Jesus e das nossas cruzes
cotidianas. 64
A fé cristã afirma que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, morreu crucificado. Este
dado marcou, desde o início, a diferença entre a nova fé em Cristo e as diversas
concepções religiosas do mundo circundante. São Paulo tem consciência de que o

64

Em seus escritos, Jon Sobrino refere-se, com frequência, à realidade da cruz: como
terceiro elemento para o seguimento, La Identidad cristiana, 45, p. 108-109; como
elemento da estrutura da vida de Jesus, Seguimiento. In: Conceptos fundamentales de
pastoral, p. 940; como santidade política, Espiritualidad e seguimiento de Jesús. In:
Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación. II, p. 467-468. Em nossa
abordagem procuramos ter presente todos estes aspectos.
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anúncio de um messias crucificado é loucura para os gregos ilustres e escândalo para
os judeus ortodoxos (cf. 1Cor 1,23). 65
Depois da ressurreição de Filho de Deus, os primeiros cristãos descobriram
progressivamente o significado da cruz de Jesus.
- Num primeiro momento, consideraram a cruz como o destino de um profeta,
(cf. 1Ts 2,14ss; Rm 11,3), explicação que será retomada nos evangelhos. Jerusalém,
Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes
quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das
suas asas e não o quiseste! (Mt 23,37; cf. Mc 12,2ss). Esta argumentação baseia-se na
tradição de Israel e dá forças às primeiras comunidades cristãs diante das
perseguições.
Neste aspecto, mais do que uma explicação, os primeiros cristãos fazem uma
constatação: matam-se os profetas, mas não explicam o significado desta morte para a
história. Em se tratando de Jesus que é mais que um profeta, a pergunta torna-se
ainda mais desafiadora: por que mataram o Messias, o Filho de Deus?
- Avançando mais a busca de explicação para a cruz de Jesus, o profeta por
excelência, perceberam que sua morte na cruz estava predita nas Escrituras. É o que
afirma com muita clareza a passagem dos discípulos de Emaús: Insensatos e lentos de
coração para crer tudo o que os profetas anunciaram! Não era preciso que o Cristo
sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? (Lc 24,25). São Paulo escrevendo aos
coríntios afirma: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. (1Cor 15,4).
Esta constatação se tornou importante argumentação teológica para os
primeiros cristãos provenientes da fé judia e consequentemente para sua apologética,
quando se apresentavam diante dos judeus, pregando um messias crucificado.
Entretanto, apesar de apelar pelas Escrituras, esta argumentação, também não
esclarece intrinsecamente o fato de que Jesus, messias e Filho de Deus, tenha morrido
numa cruz. Os primeiros cristãos avançaram, então, para uma explicação mais
teologal.

65

“A cruz de Jesus constitui desde o princípio a linha divisória entre a existência cristã e
qualquer outro tipo de religião, mesmo quando entre elas existiam crenças em deuses
ressuscitados.” SOBRINO, Jon. Cristologia a partir da América Latina, p. 191.

194
- Jesus morreu na cruz segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus
(At 2,23). Jesus mesmo diz: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos
anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e, depois de três dias,
ressuscitar. (Mc 8,31), Consequentemente, a expressão era necessário se converte em
termo técnico para esclarecer o significado da cruz de Jesus.
Esta explicação a partir do próprio Deus mostra que a cruz não tem nenhum
sentido captável diretamente pelo homem. É possível compreender as razões
históricas da cruz de Jesus e de tantos outros profetas, mas não é possível fazer um
juízo sobre o porquê da cruz. Se existe alguma explicação, ela faz parte do mistério de
Deus.
Apelar para Deus, em última instância, para explicar a cruz, mostra, de um lado,
a renúncia dos seres humanos a dar-lhe o próprio sentido; mostra, de outro, que a
história não é absurda, que a esperança continua sendo possível. Essa esperança que
não tem como fonte o saber acerca do mistério, mas a fé num Deus concreto com um
desígnio concreto.

4.5.3.1. Relação entre cruz e salvação
Mesmo quando se explica o significado da cruz de Jesus, apelando para o
mistério de Deus, permanece uma pergunta: Por que foi este e não outro o desígnio de
Deus? Para os cristãos provenientes da tradição judia, essa pergunta se impõe como
uma necessidade.
“De fato, Deus cujo desígnio foi a cruz de Jesus não é um Deus qualquer. Tanto
para os judeus e como para Jesus, Deus é um Deus bom, que liberta os
oprimidos, que quer a vinda do seu reino; é um Deus a quem Jesus chama de Pai.
Essa bondade essencial de Deus não exclui seu mistério, nem o fato de ter um
desígnio indeduzível; mas o fato de o desígnio do Deus bom ser que seu Filho
morra numa cruz parece uma crueldade incompatível com sua bondade.” 66

Assim, da pergunta noética – por que morreu Jesus? – passa-se necessariamente
à pergunta salvífica: para que morreu Jesus? A resposta formal é que a cruz de Jesus é
algo sumamente bom, por causa de seus efeitos em relação aos seres humanos. Na
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Id., Jesus, o Libertador, p. 323.
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linguagem do Novo Testamento, pela cruz de Jesus, Deus nos salvou do pecado. Na
formulação do querigma primitivo, Jesus foi crucificado a fim de conceder a Israel o
arrependimento e a remissão dos pecados (At 5,31).

4.5.3.2. Modelos teóricos explicativos
Sacrifício: várias passagens do Novo Testamento descrevem a figura e a ação de
Jesus em linguagem cúltico-sacrifical:
• Pois Cristo, nossa Páscoa, foi imolado (1Cor 5,7);
• Foste imolado e, por teu sangue, resgataste para Deus homens de toda a tribo,
língua, povo e nação (Ap 5,9);
• Isto é meu sangue, o sangue da Aliança, que é derramado em favor de muitos
(Mc 14,24).
A Carta aos Hebreus, usando a terminologia cúltico-sacrifical, declara abolido
todo o sacrifício e todo o sacerdócio anterior e posterior a Cristo e usa o sacrifício
como modelo teórico para esclarecer o significado salvífico da cruz de Jesus. 67
A nova aliança: outro modelo explicativo da cruz como salvação é o da aliança. A
aliança entre Deus e o homem é essencial para a fé veterotestamentária e uma das
formas mais características para explicar a salvação. E como a aliança era selada com o
derramamento de sangue, a cruz de Jesus pode ser interpretada como o sangue da
nova aliança.
Esta comparação salvífica da cruz de Jesus é desenvolvida também nas narrações
da última ceia já teologizadas. De um lado, as palavras de Jesus sobre o cálice são
interpretadas na linha sacrificai como ação em favor dos homens, sangue derramado
por todos, afirma os sinóticos, e Mateus acrescenta para o perdão dos pecados. Por
outro lado, os sinóticos e a Primeira Carta aos Coríntios explicam que esse sangue
produz a nova e definitiva aliança entre Deus e os homens.
A nova aliança é uma nova forma de vida, é a plenitude da fé. a confissão firme
da esperança, a caridade e as boas obras (Hb 10,22-24).
Servo sofredor, outro modelo explicativo da salvação através da cruz é a
misteriosa figura do Servo de Javé, descrita por Isaías. (42,1ss; 49,1ss; 50,4ss; 52,13ss).
67

Ibid., p. 326.

196
O Novo Testamento usa frequentemente essas passagens para explicar
realidades importantes da escolha e da missão terrena de Jesus e o modo de
concretizá-las.
Jesus é o inocente que carrega os sofrimentos alheios e se converte em salvação
para os outros. Novamente aqui, não é que se explique o significado da cruz, mas se
afirma: existe algo de positivo na cruz de Jesus. 68

4.5.3.3. Expressão do infinito amor de Deus
O Novo Testamento afirma que Deus mesmo tomou a iniciativa de tornar-se
salvificamente presente em Jesus, e a cruz não é só agradável a Deus, mas sinal através
do qual Deus mesmo se expressa como agradável aos homens. Não se trata, portanto,
de uma causalidade eficiente, mas de uma causalidade simbólica. A vida e a cruz de
Jesus expressam da forma mais radical possível o amor de Deus para com os homens:
Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único (Jo 3,16); Deus não
poupou seu próprio Filho e o entregou por todos nós (Rm 8,32).
“Esta linguagem do ‘amor’ é mais abrangedora do que a de ‘redenção’ e de
‘salvação dos pecados’. Inclui esta, mas a supera, e, sobretudo, oferece, sem
explicar nem tentar explicar – o grande modelo teórico explicativo: o amor salva
e a cruz é expressão do amor de Deus.” 69

Jesus é o sacramento histórico através do qual Deus manifestou sua vontade
salvífica. E a cruz expressa a iniciativa e a credibilidade do amor divino. Nisto consiste o
amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou o seu
Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados (1Jo 4,10). Mas Deus demonstra
seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda
pecadores (Rm 5,8).
A mensagem definitiva da cruz de Jesus é que Deus se aproximou
irrevogavelmente deste mundo, que é um Deus conosco e um Deus para nós. E para
expressar esta realidade com a máxima transparência se torna um Deus à mercê dos
homens.
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Ibid., p. 327-329.
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Ibid., p. 335.
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À luz do sofrimento e da cruz do Homem de Nazaré, expressão do amor maior
de Deus para com os homens, a cruz do cristão é a prova mais concreta de que o
seguimento de Jesus é uma realidade em sua vida.

4.5.3.4. O enigma da cruz
Apesar de todas as teorias explicativas, a cruz continua sendo, em si mesma,
escândalo para a razão, sobretudo porque quem morre na cruz é Jesus, aquele que, na
fé, é reconhecido como o Filho de Deus.
No caminho do seguimento, é importante deter-nos no escândalo da cruz,
porque a história continua produzindo cruzes.70 Por conseguinte, permanece ainda
hoje a desafiadora pergunta: como compaginar Deus bom e poderoso com os horrores
e as tragédias de que somos vítimas todos os dias? 71
Refletir sobre o escândalo da cruz é salutar também do ponto de vista teórico,
pois a partir da cruz cristianiza-se radicalmente todos os conteúdos teológicos: Deus,
Cristo, o pecado, a graça, a esperança, o amor.
“Como foi dito, a cruz de Jesus ou é o fim de toda a teologia ou é o começo de
uma teologia nova e radicalmente cristã, para além do ateísmo e do teísmo que
sempre pensa Deus em correspondência e continuidade como o homem.” 72

Para a razão humana, o sofrimento continua sendo um enigma. Até certo ponto,
é possível compreender o fato e o significado do sofrimento inerente ao crescimento
ou fruto das limitações e catástrofes decorrentes da própria natureza das coisas.
Entretanto, existe um mal histórico infligido voluntária ou involuntariamente a alguns
seres humanos por outro e que não tem sentido em si mesmo.
70

“Oxalá essas cruzes sirvam para algo e, de falo, gerem muitas coisas positivas: esperança,
compromisso, solidariedade… e oxalá sirvam para a libertação. Mas estão aí, e o seu
possível e real serviço a vida e a libertação não devem fazer desaparecer o horror de a
história ser assim e de que nem o próprio Deus muda estas coisas.” Ibid., p. 339.
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“E novamente, não convém precipitar-se em dar as conhecidas respostas teóricas a essas
perguntas: Deus faz justiça na outra vida, Deus tira o bem do mal, Deus respeita a
liberdade humana, pois, se não o fizer, seria ainda maior a monstruosidade metafísica.”
Ibid., p. 339.
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Ibid., p. 339-340.
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Também na perspectiva da fé, o sofrimento continua sendo um enigma. 73 A cruz
não pode ser vista como desígnio arbitrário de Deus, nem como castigo cruel para
Jesus, mas como consequência da opção primigênia de Deus: a encarnação, o
abaixamento radical, a luta em favor do Reino. O Deus crucificado é sinônimo de outra
expressão igualmente provocativa e chocante: Deus solidário.
O sofrimento de Deus na cruz é prova de que o Deus que luta contra o
sofrimento humano se mostra solidário com os seres humanos que sofrem, e que a
luta de Deus contra o sofrimento é também de maneira humana.
“O silêncio de Deus na cruz, como silêncio que dói ao próprio Deus, pode ser
interpretado, muito paradoxalmente, como solidariedade de Jesus com os
crucificados de história: é a parte de Deus na luta histórica pela libertação no que
esta tem de sofrimento necessário.” 74

O Deus crucificado é uma realidade que não pode ser abordada como um
conceito teórico, mas com um conceito práxico; não se trata, pois de teologia, mas de
teo-práxis, que é o que desencadeia o Deus crucificado.
O amor enquanto crível tem sua própria eficácia. Deus crucificado lembra a
todos os que o seguem que não é possível haver libertação do pecado sem carregar-se
dele, não é possível haver erradicação da injustiça sem carregar-se dela.

4.5.3.5. Povo crucificado, povo mártir
É comum relacionar a cruz de Jesus com os sofrimentos individuais e não com as
dores do seu corpo místico como tal. Do ponto de vista eclesiológico, Cristo tem um
corpo que se faz presente na história. Por conseguinte, é preciso perguntar se este
73

Sobre este aspecto, existe uma corrente teológica que rechaça qualquer possibilidade de
dar sentido ao sofrimento. Justificar o sofrimento porque Deus está presente no
sofrimento da cruz. seria inútil e perigoso, porque este procedimento se mostrou
historicamente alienante. Entre estes teólogos podemos citar Dorothee Sole e U.
Hedinger. Outra corrente teológica representada por Hans Urs Balthasar, da parte
católica e Jürgen Moltmann da parte protestante afirma que não se trata de explicar nem
de justificar ou sublimar o sofrimento humano, mas de perceber o que a Revelação
esclarece acerca da relação entre Deus e o sofrimento. Cf. Ibid., p. 345-348.
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Ibid., p. 356.
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corpo está sendo crucificado e se a crucifixão deste corpo é a presença na história de
Cristo crucificado.
Na América Latina não há dúvida de que existem cruzes não só individuais, mas
coletivas, de povos inteiros. 75 Povo crucificado é uma expressão útil e necessária do
ponto de vista:
• fático-real, porque cruz não significa apenas pobreza, mas também morte; os
povos latino-americanos sofrem de mil formas de morte: morte lenta, mas real
por causa da pobreza, mortes rápidas e violentas por causa das repressões e das
guerras, mortes indiretas, mas reais causadas pela opressão das culturas.
• histórico-ético, porque cruz expressa com toda a clareza que não se trata de
qualquer morte, mas da morte causada pelas estruturas injustas; morrer
crucificado não significa simplesmente morrer, mas ser levado à morte; cruz
significa que existe de um lado a vítima, de outro o verdugo; 76
• religioso, pois cruz é o tipo de morte de que padeceu Jesus, e para os cristãos
tem a força de evocar as realidades fundamentais da fé: o pecado, a graça, a
condenação e a salvação. 77
Povo crucificado é também uma expressão útil e necessária do ponto de vista
cristológico. Os povos crucificados são os que completam na própria carne o que falta
à paixão de Cristo; são a atual presença de Cristo na história.78

75

Por isso – diante da realidade histórica desse Terceiro Mundo – I. Ellacuría costumava
dizer que é bom falar em “Deus crucificado”, mas é tanto ou mais necessário falar de
“povo crucificado” com o que, também elevava a realidade dos povos do Terceiro Mundo
a realidade teologal. Cf. Ibid., p. 366.
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“E por mais que se queira mitigar o fato e tornar suas causas complexas, é verdade que a
cruz dos povos do Terceiro Mundo é uma cruz que muito fundamentalmente lhes é
infligida pelos diversos poderes que se apossaram do continente em conivência com os
poderes locais.” Ibid., p. 367.

77

“Não devemos esquecer que este mundo que está mal não é outra coisa senão a ‘criação
de Deus’, e para introduzir essa tragédia primária do Terceiro Mundo na consciência
religiosa, é bom usar a terminologia da cruz.” Ibid., p. 367.

200
Para quem segue Jesus no contexto latino-americano, é importante perceber
que a cristologização do povo crucificado passa pelo caminho da coincidência do povo
crucificado e de Cristo crucificado com a figura do servo de Javé. 79 Seus traços
fundamentais são:
• a missão do servo é salvífica, expressa na linha libertadora do Antigo Testamento
e apresentada de forma parcial e polêmica, pois se dirige aos oprimidos e se
realiza ao abrir os olhos dos cegos, libertar os presos e os que vivem nas trevas;
• o servo é escolhido para salvar aquele que é desprezado e detestado;
• o servo é destruído historicamente pelos homens, sem rosto humano,
abandonado, sem que ninguém lhe faça justiça;
• a causa desse destino são os pecados dos homens;
• o grande paradoxo e escândalo é que através da morte vem a salvação;
• este servo triunfou.
Os povos da América Latina reproduzem estes traços fundamentais: são povos
sem rosto, privados de toda a justiça, tendo seus direitos fundamentais violados; como
servo de Javé tentam implantar a justiça e o direito e lutam pela libertação; saber que
foram escolhidos para que a salvação passe por eles e interpretam sua própria
opressão como caminho para a libertação.
“Da primeira semelhança com o servo passa-se para a fé em Cristo na medida em
que um povo crucificado concebe e vive sua condição, sua causa e seu destino
como seguimento de Cristo.” 80
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“Vocês são a imagem do divino transpassado”, disse Mons. Romero a um grupo de
camponeses aterrorizados, sobreviventes de um massacre. Cf. VV.AA. La voz de los sin
voz, p. 208.
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Dom Oscar Romero dizia: “Em Cristo encontramos o modelo do libertador, homem que se
identifica com o povo a tal ponto que os intérpretes da Bíblia não sabem se o servo de
Javé que Jesus proclama é o povo sofredor ou é o Cristo que vem remido”. Cf. VV.AA. La
voz de los sin voz, p. 366.
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SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 235.
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Este povo crucificado reproduz os traços de Jesus e é amado privilegiadamente
por Deus. Torna-se, então, realidade histórica o que diz São Paulo: Porque os que de
antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do
seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos (Rm 8,29).

4.5.4. VIDA EM PLENITUDE NAS CONDIÇÕES HISTÓRICAS
A história de Jesus não termina na cruz, porque Deus o ressuscitou de entre os
mortos. A cruz de Jesus, portanto, não é a última palavra sobre Jesus, nem a cruz dos
povos é a última palavra sobre eles. A ressurreição 81 não é simplesmente um final feliz,
mas intrínseca consumação e confirmação da verdade acerca da vida de Jesus.
Para a identidade cristã de quem segue Jesus, a ressurreição é fundamental,
num duplo sentido: enquanto faz justiça à vítima; enquanto confirma e plenifica a vida
histórica de Jesus.

4.5.4.1. A justiça de Deus
A primeira pregação cristã acerca da ressurreição dá fundamental importância à
identificação de quem foi ressuscitado por Deus.
“Este homem não é outro senão Jesus de Nazaré, o homem que. segundo os
evangelhos, pregou a vinda do Reino de Deus aos pobres, denunciou e
desmascarou os poderes, foi por eles perseguido, condenado à morte e
executado, e manteve em tudo isto uma fidelidade à vontade de Deus e uma
radical confiança no Deus a quem obedecia. Nos primeiros discursos identifica-se
como ‘o santo’, ‘o justo’, ‘o autor da vida’ (At 3,14).” 82

A importância desta identificação reside no fato de que, através dela e da
interpretação da vida do crucificado, é possível entender melhor o porquê da
ressurreição. Quem assim viveu e quem por isso foi crucificado, Deus o ressuscitou.

81

Sobre a ressurreição de Jesus, ver Capítulo III, p. 114, nota 97. Para complementar o
estudo deste tema ver também, entre outros, BOFF, Leonardo. A ressurreição de Cristo. A
nossa ressurreição na morte, Petrópolis. Vozes, 1972; LIBANIO, João Batista. Esperanza,
utopia, ressurreição. In: Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, II, p.
495-510.

82

SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 217.
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A ressurreição não é símbolo da onipotência de Deus, como se ele tivesse
decidido arbitrariamente e sem conexão com a vida de Jesus, mostrar seu poder. É a
resposta de Deus à ação injusta e criminosa dos homens.
“A ressurreição de Jesus mostra diretamente o triunfo da justiça sobre a injustiça;
não é simplesmente o triunfo da onipotência de Deus, mas da justiça de Deus,
embora para mostrar esta justiça Deus ponha em ato o poder. A ressurreição de
Jesus converte-se assim em boa notícia, cujo conteúdo central é que uma vez, e
na plenitude, a justiça triunfa sobre a injustiça, a vítima sobre o verdugo.” 83

No Novo Testamento, a ressurreição, núcleo central do querigma, é apresentada
numa tríplice dimensão.
• Teologicamente: Deus ressuscitou Jesus. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus,
a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro (At 5,30).
• Cristologicamente: a ressurreição supera a ambiguidade da vida de Jesus e
manifesta sua verdadeira realidade. Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus
a quem vós crucificastes (At 2,36).
• Antropologicamente: a ressurreição esclarece o sentido da vida do homem, da
sociedade e do cosmos. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação,
vazia também é a vossa fé (1 Cor 15,14). 84

4.5.4.2. Confirmação e plenificação da vida de Jesus de Nazaré
Através da ressurreição. Deus confirmou não só a pregação e a vida concreta de
Jesus, mas também sua morte na cruz e, por conseguinte, sancionou a identidade
cristã como seguimento de Jesus. Este dado é importante, sobretudo porque, em
nome da ressurreição, muitas vezes, se pretendeu ignorar o seguimento.
“Não se pode ignorar Jesus em nome de Cristo, nem o seguimento em nome da
aclamação, nem mesmo a história em nome da transcendência… A ressurreição
afirma que a verdadeira vida na história não foi outra que a de Jesus de Nazaré e
que a verdadeira vida continua sendo refazer na história a vida de Jesus.” 85
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Ibid., p. 218.
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Id., Cristologia a partir da América Latina, p. 216.

85

Id., La identidad cristiana. Diakonía, 46, p. 113.
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A ressurreição nos dá a certeza de que apesar da transitoriedade da vida já na
história é possível viver em plenitude. Esta plenitude não é dada por novos conteúdos
que suplantam os anteriores – encarnação, prática salvífica do amor –, mas pelo
espírito com que se deve e se pode viver na história o seguimento de Jesus. Este novo
é a esperança indestrutível, a liberdade e o gozo.
Jesus vive em plenitude e através do seu Espírito derrama esta plenitude sobre
nós. Por conseguinte, já na história podemos viver como ressuscitados.
“Se a ressurreição é viver em plenitude, esta só pode ser amor em plenitude.
Como viver o amor em plenitude nesta vida? A resposta é simples: refazendo o
seguimento de Jesus com o espírito de Jesus, sobre esta terra. Quem assim vive,
já vive como ressuscitado nas condições da história.” 86

A ressurreição tem também a dimensão de triunfo da vida sobre a morte. O
reflexo na história do triunfo da ressurreição consiste:
• na esperança que não morre, porque se baseia na convicção de que o amor
vence e seus frutos permanecem para sempre; de que, no fundo, a realidade é
positiva e é preciso continuar clamando sem cessar Abba, Pai;
• na liberdade do amor de quem dá a vida sem nada exigir; de quem percebe a
cada instante a novidade do Espírito;
• no gozo de quem, no seguimento, encontrou a pérola preciosa e o tesouro
escondido, não porque desapareceu a terrível dor da história, e o sofrimento,
mas porque em Jesus se encontra a vida em plenitude.

4.5.4.3. Esperança para os crucificados
A ressurreição de Jesus é força e esperança para todos os seres humanos, mas
sobretudo para os crucificados da história, os quais podem ver em Jesus realmente o
primogênito dentre os mortos.
“A correlação entre ressurreição e crucificados, análoga à correlação entre Reino
de Deus e pobres, que Jesus pregou, não significa desuniversalizar a esperança de
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Id., Espiritualidad y seguimiento de Jesús. In: Conceptos fundamentales de la Teología de
la Liberación, II, p. 470.
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todos os homens, mas encontrar o lugar correto de sua universalização. Este
lugar, o mundo dos crucificados, não é um lugar excepcional ou esotérico.” 87

Ainda hoje, milhões de seres humanos morrem de diversas formas:
assassinados, torturados, aniquilados, por pregarem a justiça, ou crucificados pela
injustiça estrutural. É preciso participar da crucificação, ainda que analogicamente,
para gozar da esperança da ressurreição.
A ressurreição de Jesus aponta para o futuro absoluto, mas também para o
presente histórico. Jesus é já agora o Senhor, e os cristãos são homens novos. A
ressurreição não separa da história, mas introduz nela de forma nova, e os cristãos
devem viver já como ressuscitados nas condições da história. O senhorio atual de Jesus
se mostra no fato de existirem homens novos, e estes são os que tornam realidade o
fato de que Jesus é desde agora Senhor da história.
“O caminho para o homem novo não é outro senão o caminho de Jesus para a
sua ressurreição. Deste se diz que foi constituído Senhor por seu abaixamento, e
com isso se dizem duas coisas. A primeira é que Jesus passou por um processo
para chegar a ser Senhor; e a segunda é que este processo foi um processo de
fidelidade à história concreta que produziu este abaixamento.” 88

Para os seguidores de Jesus também não há outro caminho: não é possível
chegar à ressurreição de Jesus em seu último estágio, sem percorrer as mesmas etapas
históricas que Jesus percorreu. A vida de quem segue Jesus continua sendo
essencialmente um processo: encarnação no mundo dos pobres, anúncio da boa nova,
denúncia e desmascaramento dos poderes de opressões, assumindo o destino dos
oprimidos e tendo como última consequência desta solidariedade a cruz. Nisto
consiste o viver já como ressuscitados.
“Na frase de Paulo, consiste em ‘fazer-se filhos no Filho’; na frase mais histórica,
no seguimento de Cristo. Viver já como homens ressuscitados é percorrer o
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caminho de Jesus, não a identificação direta com o ressuscitado; é percorrer com
fidelidade à história o caminho que leva à cruz.” 89

A exemplo do Mestre, o senhorio dos seguidores consiste no serviço. Este é o
grande paradoxo cristão: ser senhor é servir. A ressurreição de Jesus não eliminou este
paradoxo, mas o sancionou definitivamente.
No horizonte da ressurreição de Jesus, segundo Jon Sobrino, o seguimento é:
• uma práxis semelhante à de Jesus, na qual se experimentam, estruturalmente,
os mesmos conflitos de Jesus: o poder do mal sobre a verdade e o amor no
terreno religioso, político e, inclusive, no terreno do próprio Deus; seu silêncio e
sua relativa impotência diante do mal;
• não é uma práxis idêntica em suas aplicações, porque na história vão
aparecendo constantemente novas formas de alienação, de pecado, de miséria,
o que exige também novas formas de superação prática.
A única diferença do seguidor em relação a Jesus é que ele sofreu e morreu na
solidão. Aqueles que o seguem sofrem e morrem em comunhão com ele.90
Nesta perspectiva, o seguimento, de um lado, por estar sujeito às mutáveis
condições históricas, exige constante busca da vontade de Deus, de outro, por sua
própria realidade intrínseca, se constitui em lugar privilegiado e critério por excelência
de discernimento.

Conclusão
Na intuição de Jon Sobrino, o seguimento se desenrola dialeticamente na
tessitura da história, misturando a fé com a vida, num duplo e exigente compromisso:
fazer desabrochar as sementes do Reino de Deus e arrasar as forças demolidoras do
antirreino.
Como para Jesus, a estrela que ilumina e orienta o seguidor neste caminho é o
Deus da vida, sentido e vivido não como posse tranquila, mas como inquietante
preocupação na busca constante de sua verdade e de sua vontade, em meio à
complexidade dos processos históricos e dos sinais dos tempos.
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O seguimento, para Jon Sobrino, exige e, ao mesmo tempo, se transforma em
ambiente propício para discernir e decidir, em meio aos conflitos, quem é o Deus da
vida e qual a sua vontade, quem são os ídolos da morte que desumanizam quem lhes
rende culto. O Deus vivo se manifesta através de mediações históricas concretas que,
para serem captadas e entendidas, exigem do seguidor coração e olhos limpos para
ver:
• a verdade da realidade;
• a verdade dos seres humanos;
• a verdade de Deus.
Para Jon Sobrino, a correta relação com a realidade é uma exigência
fundamental no caminho do seguimento. Nela se cruzam as duas dimensões: noética e
ético-práxica. Ambas devem trazer o selo da fidelidade a toda a prova expressa em
forma de amor-misericórdia e de esperança libertadora.
Seguir Jesus, insiste Jon Sobrino, é fazer como ele fez: animados pelo seu
Espírito, manter-se constantemente abertos à realidade sempre maior do mistério de
Deus, na busca constante de sua vontade, refazendo a estrutura fundamental de sua
vida na densidade e conflituosidade da história.
Esta estrutura fundamental do prosseguimento de Jesus, segundo Jon Sobrino, é
constituída por quatro grandes e sólidos pilares: a encarnação parcial na história que
traz consigo a exigência de uma práxis eficaz do amor, a passagem necessária pelo
estreito e árduo do caminho da cruz, que leva a viver como ressuscitado nas mutáveis
condições históricas.
Estes pilares estruturais, são também, dinâmica e dialeticamente, referenciais de
autenticidade histórica, alicerçados no tempo e no espaço.
O discernimento constante animado pelo Espírito de Jesus se transforma em
certeza de estar caminhando humildemente com Deus na história; certeza esta que,
por sua vez, se converte em força geradora de energias para prosseguir no caminho da
encarnação parcial e do amor eficaz, à sombra do mistério da cruz e dos povos
crucificados, na opção pela vida em plenitude.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mergulhamos nas águas do imenso oceano dos escritos de Jon Sobrino, com o
objetivo de descobrir as intuições originais e inovadoras contidas em sua cristologia
em relação ao seguimento de Jesus de Nazaré. Ciente da determinante influência do
universo social, político, cultural, eclesial e pessoal do autor sobre sua obra, fomos a El
Salvador para conhecer Jon Sobrino, suas preocupações, sua atividade apostólica e a
realidade histórica que serviu de horizonte hermenêutico de sua cristologia. 1
Revendo o caminho percorrido, sentimos o gozo e a alegria de quem encontrou,
na cristologia de Jon Sobrino, o tesouro escondido, cujo nome é seguimento de Jesus.
E agora, mesmo sabendo que é impossível aprisioná-lo nas próprias mãos, tentamos,
dentro dos limites da lógica e da linguagem humana, contemplar suas múltiplas
facetas,
O seguimento de Jesus de Nazaré, o homem-Deus que, revelando-se, esconde-se
e comunicando-se, faz-se silêncio, é o eixo fundamental da cristologia de Jon Sobrino,
não como dado histórico, espiritual ou moral, mas como categoria cristológica, lugar
epistemológico, princípio hermenêutico, realidade totalizante, estruturadora e
hierarquizadora da vida cristã. Para Jon Sobrino, o seguimento é o único caminho que
leva a estabelecer uma correta relação com Cristo e a responder, à luz do Espírito, à
pergunta E vós quem dizeis que eu sou?

Os pobres e a prática da justiça
Dois marcos referenciais, que assinalaram a grande virada histórico-eclesial da
América Latina a partir de Medellín, estão na base da cristologia de Jon Sobrino e
perpassam todo o tecido de sua reflexão:
• a irrupção dos pobres na sociedade e na Igreja;
• a participação dos cristãos, em nome do evangelho, na luta histórica pela
libertação integral do ser humano.
A percepção, à luz do Espírito, da manifestação de Deus através destes dois
acontecimentos históricos provocaram uma grande mudança na vida de Jon Sobrino e
1

Cf. Introdução, p. 3, nota 3.
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o levaram a despertar do sonho da cruel desumanidade e a orientar radicalmente o
tempo e as forças físicas, a disponibilidade de seu coração e a agudez de sua
inteligência em favor das vítimas deste mundo.

A história e a práxis
Alicerçada nesta dupla realidade: os pobres e a luta pela justiça, e permeada
pela resposta vital e radicalmente comprometida de Jon Sobrino, sua proposta
cristologia é, acima de tudo, a teoria de uma práxis que tem como horizonte mais
amplo:
• Jesus histórico, ponto de partida metodológico;
• o mundo dos pobres e nele a Igreja dos pobres, ponto de partida real, lugar
teologal da cristologia.
Para Jon Sobrino, Jesus histórico não é objeto de investigação científica, mas
memória viva e atuante de Jesus presente na comunidade dos crentes. A recuperação
do Jesus histórico tem um duplo e preciso direcionamento:
• recriar sua prática hoje para prosseguir sua causa;
• evitar que o acesso a Cristo seja ideologizado.
Desta forma, a cristologia de Jon Sobrino situa-se na perspectiva do Novo
Testamento que confessa a divindade de Cristo, narrando a história da vida de Jesus de
Nazaré. O processo lógico coincide com o processo cronológico, que levou às
confissões da fé e às formulações dogmáticas.
Na explicitação do Jesus histórico, percebe-se um progressivo amadurecimento
na compreensão do nosso autor. Em seu primeiro livro: Cristologia a partir da América
Latina, esta questão foi alvo de críticas e mal entendidos.2 Posteriormente, Jon
Sobrino tentou esclarecer as dúvidas tanto em relação à relevância quanto à
pertinência do Jesus histórico em seu livro Jesus na América Latina, sobretudo nos dois
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PALÁCIO, Carlos. O “Jesus histórico” e a cristologia sistemática. Novo ponto de partida
para um Cristologia ortodoxa (Sobre a Cristologia de Jon Sobrino e sua tradição
brasileira). Perspectiva Teológica. 16, p. 353-370.
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primeiros capítulos.3 Já em sua recente obra: Jesus, o Libertador esta questão é
abordada com vigor e profundidade. Aparece com maior clareza:
• a originalidade da recuperação do Jesus histórico na cristologia latinoamericana, enquanto relacionada com a vivência da fé num contexto de
injustiça, que se distancia da teologia europeia preocupada com a investigação
científica e com a racionalidade da fé;
• a escolha da prática de Jesus como a realidade de maior densidade metafísica,
com capacidade para hierarquizar os demais elementos de sua vida e com
potencial mistagógico capaz de introduzir na totalidade do mistério de Cristo;
• a novidade da expressão com espírito, como fator de caracterização da prática.
Em sua reflexão, Jon Sobrino insiste na importância da fé vivida e da práxis
histórica. Desloca o conceito de lugar teológico de um ubi categorial para um quid,
uma realidade substancial, e avança em afirmar que, como teólogo, não faz outra coisa
que elevar a realidade circundante à categoria teológica.
Quando perguntamos a Jon Sobrino sobre o seu método pessoal de fazer
teologia, ele explicou: “Faço teologia das realidades que, na minha experiência, me
parecem importantes. Confesso que, meu modo de fazer teologia mudou muito, nos
últimos tempos, quer pela idade, quer pela situação real em que vivo. A grande
diferença é que antes, quando era mais jovem, ao refletir sobre alguma coisa, meu
primeiro movimento era o de ler, pesquisar, confrontar com outros teólogos. Agora,
meu primeiro movimento não é o de ler, mas o de ver a realidade”.
Depois de silenciar por alguns instantes, ele continua: “Vivo neste país com
conexões internacionais e neste momento desafiador da histórica e neste contexto,
quando me pedem para escrever sobre algum assunto, procuro, antes de tudo, ver a
realidade, num sentido um pouco pré-socrático; em seguida, confronto esta realidade
com o Antigo Testamento, sobretudo com a tradição profética e com o Novo
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SOBRINO, Jon. Jesus na América Latina, p. 9; Juan ALFARO, Análisis del libro “Jesus en
América Latina”, de Jon Sobrino, Estudios eclesiásticos, 229, p. 237-254.
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Testamento, especialmente com os sinóticos e depois, só depois, com outros teólogos,
aqueles nos quais acredito”. 4
Em seus primeiros escritos, sob a influência de Medellín e Puebla, Jon Sobrino
refere-se aos pobres e oprimidos e propõe a libertação integral do ser humano.
Recentemente, vivendo a dureza da guerra, dos massacres e assassinatos sem conta
de El Salvador, passou a insistir, particularmente, na realidade das vítimas deste
mundo e na necessidade de uma reação diante do sofrimento alheio interiorizado, que
chama de princípio-misericórdia. 5
Quanto lhe perguntamos qual o motivo desta insistência, ele explicou: “Não se
trata de um avanço teórico, de um conceito novo que antes não havia percebido.
Penso que é fruto da percepção e da sensibilidade diante da realidade. Percebo que,
em geral, existe uma tendência de suavizar a linguagem teológica. Por exemplo, hoje
pouca gente fala de justiça. Talvez como reação a este fato, procuro usar uma
linguagem mais forte. Sem dúvida, a Teologia da Libertação deve pensar realidades
novas como a ecologia, a mulher. Mas, o fundamental que deu origem à Teologia da
Libertação permanece, porque neste mundo continuam existindo seres humanos que
matam outros seres humanos, continuam existindo vítimas.” 6

Deus intervém na história das pessoas através de Jesus
A partir do Jesus histórico, Jon Sobrino descobre, no seguimento a chave e a
síntese da existência cristã. Reafirma que o chamado de Jesus de Nazaré é um fato
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Trecho da entrevista particular com Jon Sobrino, no dia 29 de setembro de 1992, em seu
escritório, no Centro de Pastoral Dom Oscar Romero, na Universidad Centroamericana
“José Simeón Canas”, em San Salvador, El Salvador.
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Por princípio-misericórdia Jon Sobrino entende um amor específico que está na origem de
um processo e permanece presente ao longo dele, outorgando-lhe uma determinada
direção e configurando os diversos elementos dentro do processo. Cf. SOBRINO, Jon. O
princípio misericórdia. p. 32.
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Entrevista com Jon Sobrino, no dia 24 de setembro de 1992, em seu escritório, no Centro
de pastoral Dom Oscar Romero, na Universidad Centroamericana “José Simeón Canas”,
em San Salvador, El Salvador.
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histórico incontestável que tem uma especificidade própria que o distingue do convite
dos outros mestres de todos os tempos e lugares.
Através de Jesus, Deus intervém na história da pessoa, de forma radical e
incondicional. O específico da proposta de Jesus reside no fato de estar diretamente
ligada à sua pessoa e manifestar a consciência que ele tinha de si e de sua missão
salvífica. O modo de conceber o seguimento evolui em sintonia com as duas etapas
fundamentais de sua vida:
• do início de sua vida pública até a crise da Galileia, Jesus chama apenas alguns
discípulos e exige o seguimento, alicerçado na grandeza da causa que ele
defende, e envia a realizar tarefas;
• da crise da Galileia até a morte na cruz, o convite de Jesus se dirige a todos
indistintamente, e o seguimento está diretamente relacionado com a sua pessoa
e a sua atividade salvífica.
Após a ressurreição, reconhecendo definitivamente em Jesus o Filho de Deus e
reinterpretando suas palavras intimamente ligadas ao fato de que, em sua vida
terrena, ele chamou a todos indistintamente para segui-lo, a comunidade pós-pascal
reconhece ser o seguimento a expressão absoluta da existência cristã e realça sua
dimensão universal.
A percepção profunda do alcance deste acontecimento levou Jon Sobrino a
salientar a importância do seguimento para a vida cristã, pois além de levar a
estabelecer uma íntima relação pessoal com Deus através de Jesus, evita o perigo da
manipulação de Cristo, e é princípio de “desmundanização” e de “desalienação” da
Igreja e de sua adequada encarnação e missão no mundo.
A resposta do seguimento põe em questão o ser humano na sua globalidade e
exige entrega total e obediência incondicional.
Jon Sobrino não faz uma exegese dos textos neotestamentários referentes ao
chamado de Jesus, nem se detém em explicitar os pressupostos da relação pessoal do
seguidor com Jesus. Não analisa os diferentes tipos de seguidores, nem considera a
influência dos contextos socioculturais.
O silêncio sobre estes pontos poderia ser considerado como uma lacuna, se
desconhecêssemos a intenção do autor. Ele afirma: “Reconheço a importância de
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todos estes aspectos, mas minha preocupação maior foi a de tentar perceber a
estrutura fundamental que todo o seguimento deve ter, independente das classes de
pessoas e circunstâncias ambientais. Escrevi muito pouco acerca das culturas, apesar
de considerá-las importantes. Para mim, constituem um grande desafio.” 7
Na estrutura cristológica de Jon Sobrino, Jesus, em sua vida concreta, revela uma
profunda e íntima relacionalidade com Deus e o seu Reino, a ponto de não pregar a si
mesmo, nem a Deus, mas o Reino de Deus.
Realidade histórica, utópica e dialética, o Reino de Deus é, acima de tudo, boanova anunciada aos pobres. Sua proximidade manifestada nos sinais que Jesus realiza
e o convite seguido do envio em missão enquanto motiva o seguidor, também confere
ao seguimento os conteúdos centrais.
Aceitar o convite e pôr-se a caminho com Jesus implica em assumir o
compromisso de ser pequena semente lançada ao solo, jogada ao sabor dos ventos e
da tempestade para que o Reino de Deus aconteça; supõe a coragem de aceitar o
desafio de lutar contra as forças propulsoras do antirreino. É reproduzir a realidade de
Deus que em Jesus se manifestou como salvação.

Ser e viver como Jesus num mundo de injustiça e opressão
Em relação ao significado, à relevância e à abrangência do seguimento hoje e às
suas implicações para a existência cristã num mundo de opressão e injustiça, Jon
Sobrino afirma de diversos modos e com matizes diferentes que seguir Jesus é ser e
viver como ele. Introduz desta forma a consciência de que o seguimento é o lugar da
articulação histórica entre fé e compromisso.
Para Jon Sobrino, o seguimento não é uma questão ascética, nem uma exigência
ética ou a reprodução de um modelo. É prosseguir no caminho de dor e de esperança
traçado por Jesus, na dedicação total a serviço do Reino, na fidelidade à missão, na
parcialidade para com os pobres, no desejo de construir uma humanidade nova, na
oração confiante ao Pai, na entrega sacrificai pela libertação integral do ser humano. É
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Entrevista com Jon Sobrino realizada no dia 24 de setembro de 1992, em seu escritório,
no Centro de Pastoral Dom Oscar Romero, na Universidad Centroamericana “José Simeón
Canas”, em San Salvador, El Salvador.
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estar aberto ao Espírito de Jesus que, a cada instante, nos convida a ser pessoas novas
e a renovar a história.
Com inegável intuição inovadora, Jon Sobrino afirma que o seguimento é uma
realidade totalizante, com capacidade intrínseca de abraçar todas as esferas das
possibilidades humanas, de estruturar a vida cristã na sua globalidade e de
hierarquizar todos os valores. A partir do seguimento é possível unificar as dimensões
essenciais da existência cristã, evitando o perigo da alienação histórica e da
manipulação de Cristo de acordo com os próprios interesses.
Deixando de ser um tema específico da teologia espiritual, o seguimento se
transforma em categoria cristológica, lugar primigênio de toda a epistemologia
teológico-cristã e, por conseguinte, também princípio hermenêutico fundamental.
Jesus só se conhece seguindo-o. E o seguimento é a realidade a partir da qual e para a
qual Jon Sobrino elabora sua cristologia.
Para Jon Sobrino, só a partir do seguimento é possível compreender realmente o
que é o pecado e a injustiça, o amor e a esperança. O seguimento permite participar
do mistério de Cristo por afinidade e conaturalidade; permite conhecer quem é o Deus
que entregou à morte seu Filho, quem é o Filho do homem que nos precedeu no
caminho, quem é o Espírito que atualiza Jesus.
O seguimento é o lugar autêntico da contemplação do mistério da Trindade.
Seguir Jesus no seu modo de ser Filho obriga o seguidor a viver na intimidade com
Deus uno e trino, na total disponibilidade ao seu projeto; na concretude e
conflituosidade da história.
Apesar da inegável dimensão trinitária de sua cristologia, Jon Sobrino reconhece
a ausência de uma maior explicitação da pneumatologia a partir de Jesus. “Mais do
que uma realidade sobre a qual se escreve, o Espírito Santo é quem faz escrever”,
explica Jon Sobrino. E continua: “Quando dizemos creio no Pai, creio no Filho, creio no
Espírito Santo, ainda que usemos linguisticamente a mesma expressão, o significado
do verbo crer é distinto. Creio no Pai significa a aceitação de um mistério; creio no
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Filho significa aceitar que esse mistério se fez carne, creio no Espírito Santo significa
‘fazê-lo anterior’. É o Espírito que nos faz fazer.” 8
Em meio às lutas do cotidiano, a oração constitui um momento privilegiado para
penetrar na intimidade do Pai, descansar no seu coração que bate de amor pelos
pobres e abandonados. Jon Sobrino apresenta a oração de Jesus como paradigma da
oração do seguidor. Embora não desenvolva todos os aspectos da oração cristã, insiste
em sua necessidade e importância no caminho do seguimento.
Lugar por excelência da prática da fé, num mundo de opressão e injustiça, o
seguimento supõe a disponibilidade de entregar a própria vida até a morte para tirar
da cruz os povos crucificados.
Vivendo numa terra de mártires, fazendo justiça ao fato de afirmar que a
reflexão teológica consiste em elevar a realidade circundante à conceito teológico, Jon
Sobrino pode ser chamado de “teólogo do martírio”, não só pela quantidade e
inestimável riqueza de seus escritos sobre este tema, mas por ter experimentado de
perto o que significa morrer ou viver pela causa da justiça, por ocasião do assassinato
de seus companheiros jesuítas.
Ele afirma que libertação e martírio são duas realidades fundamentais e
complementares da Teologia da Libertação e do seguimento hoje. A libertação outorga
relevância à fé, e o martírio outorga-lhe credibilidade. Ele fala na passagem de uma
teologia só da libertação para uma teologia do martírio, sem que isto signifique
abandonar a intuição original libertadora.9

Prosseguir Jesus na conflituosidade da história
A afirmação de Jon Sobrino de que o seguimento nada tem de abstrato e de
espiritualista, mas consiste em prosseguir Jesus na conflituosidade da história abre
para outra exigência desafiadora: a necessidade de perscrutar constantemente os
sinais dos tempos e de sintonizar com o projeto do Pai, nas vicissitudes do cotidiano.
8

Entrevista com Jon Sobrino realizada no dia 22 de setembro de 1992, em seu escritório,
no Centro de Pastoral Dom Oscar Romero, na Universidad Centroamericana “José Simeón
Canas”, em San Salvador, El Salvador.
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SOBRINO, Jon. De una Teología solo de la Liberación a una Teología del Martirio. In:
Cambio social y pensamiento cristiano en América Latina, p. 101-121.
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A busca constante da vontade de Deus, que o processo de seguimento exige,
para ser autêntica deve ter a mesma estrutura do discernimento de Jesus, que Jon
Sobrino chama de protótipo do discernimento cristão. Desta forma, o seguimento
enquanto exige também se torna lugar por excelência e critério indiscutível de
discernimento.
A partir do pressuposto da estrutura histórica da revelação e, por conseguinte,
da mediação histórica da realidade e percebendo o perigo que existe na vida cristã e
na reflexão teológica de encobrir a verdade com a mentira, Jon Sobrino introduz na
reflexão cristológica e no caminho do seguimento uma exigência fundamental: ser
honrados e fiéis à realidade.
De modo muito peculiar, Jon Sobrino não se cansa de insistir que seguir Jesus é
refazer a estrutura fundamental de sua vida: encarnação, missão, cruz e ressurreição
que, no caminho do seguimento, se convertem também em critério de discernimento.
O seguimento exige encarnação parcial no mundo dos pobres, não como critério
de moral, mas como critério teológico. E tornando-se irmão dos pobres que Deus se
fez pai de todos. A universalidade para ser cristã passa pela parcialidade. Se a
encarnação é real, seu fruto é uma prática de amor eficaz, que luta contra a injustiça e
a favor da libertação. A práxis do amor e da justiça passa a ser uma dimensão interna e
experiencial da fé cristã.
Na cristologia de Jon Sobrino e, por conseguinte, em sua proposta de
seguimento, a encarnação de Jesus, sua dedicação à causa do Reino, o caminho da cruz
e a plenitude da ressurreição não podem ser compreendidos como acontecimentos
isolados, mas a partir de uma profunda e clara interligação. A vida e a missão de Jesus
fundamentam-se numa profunda experiência pessoal com o Pai, absolutamente outro
e absolutamente próximo; a cruz é a expressão total de uma existência que não só
lutou contra o pecado e procurou erradicá-lo, mas carregou o pecado do mundo; a
morte na cruz foi o resultado de sua vida; a ressurreição justifica-se a partir da
identidade do ressuscitado como o injustamente crucificado.
Por conseguinte, seguir os passos de Jesus significa continuar sua prática em
favor dos pobres e oprimidos, ter a coragem de caminhar até o Calvário, ao lugar do
encontro da cruz de Jesus com as inúmeras cruzes das vítimas deste mundo; acreditar
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na vitória da vida sobre a morte e anunciar o Deus da vida em plenitude e da
libertação integral.

Identidade dinâmica e fidelidade histórica
O seguimento, concebido por Jon Sobrino, como reproduzir a estrutura
fundamental da vida de Jesus, tem dois polos de tensão: a memória viva e atuante do
passado e a resposta corajosa aos desafios históricos atuais.
Desta forma, segundo Jon Sobrino, o prosseguimento de Jesus como também
sua reflexão cristológica, não é uma realidade fechada, mas aberta aos sempre
renovados desafios históricos, à voz do Espírito que sopra onde quer, à sede de infinito
que dorme no coração do ser humano.
É a partir da dupla ligação: a Jesus que chama e envia e à história concreta que o
seguidor vai tecendo sua identidade dinâmica e sua fidelidade histórica ao Pai e aos
irmãos, caminhando humildemente com Deus na história, praticando a justiça e
amando com ternura (cf. Miqueias 6,8), com gozo e esperança, até que Cristo seja tudo
em todos (cf. 1Cor 15,28).
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