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A 1DE1A DE REVELAgÁO

O conceito de revelaqao é correlato necessário de toda religiao. Como a 
crenqa na revelaqao pode ser encontrada em todas as religides, revelaqao 
e religiao ficam de pé ou caem juntas. A religiao é a arena da redenqao: 
salvadores podem ser encontrados por toda parte. Existem divergencias a 
respeito do que e do como da religiao, mas a questáo permanece: “O que 
eu devo fazer para ser salvo? ” A resposta aos tres maiores interesses da 
religiao -  Deus, humanidade e salvaqao exigem revelaqao.

A relaqao entre revelaqao geral ou natural e revelaqao especial conduz 
as questoes sobre a relaqao entre crer e conhecer, teología efilosofía. Urna 
dependencia da filosofía para fornecer categorías que propiciem o enten- 
dimento da revelaqao geralmente leva a abstraqao e intelectualismo. O 
deísmo, em particular, subordinou a revelaqao a razao, tornando desneces- 
sária a revelaqao escriturística. Como esse racionalismo era frió e, tanto 
espiritualmente quanto intelectualmente, insatisfatório, outros comeqaram 
a entender a revelaqao como a centelha da dívindade evidenciada em genio 
artístico e perfeiqáo moral. Como Jesús abrange esse genio e a perfeiqao 
moral supremamente, ele se toma o grande Revelador, que de alguma for
ma comunica sua divindade e santidade aqueles que estao em comunhao 
com ele. A fé  crista veio a ser entendida como um processo histórico de 
aperfeiqoamento moral, edificando o reino de Deus sobre a tetra.

O século 19 também produziu compreensoes filosóficas da revelaqao, 
ñas quais a autoconsciéncia de Deus na humanidade é idéntica á humani
dade ganhando consciencia de Deus. Essa consciéncia é expressa primei- 
ro simbólicamente na arte, depois, visualmente na religiao, e, finalmente, 
em sua forma mais elevada, conceitualmente, na filosofía. A historia das 
religides é a historia do absoluto vindo a si mesmo na consciéncia humana 
e alcanqando seu zénite no Cristianismo, que traz á luz a unidade essen- 
cial de Deus na humanidade. Esse panteísmo evolucionário encontrou fa 
vor entre vários teólogos do século 19. A revelaqao coincide com o curso 
da natureza, a verdadeira revelaqao do conhecimento racional. Todas as 
noqoes de revelaqao sobrenatural desapareceram aqui.

A discussao teológica da revelaqao hoje é muito confusa e ineren- 
temente contraditória. Em um nivel naturalista nao pode haver urna
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realidade como a revelagao: nao há comunicagáo pessoal de Deus com 
a humanidade. Contudo, o termo “revelagao ” continua em uso mesmo 
entre filósofos e teólogos naturalistas. A realidade da religiao depende 
de alguma forma da revelagao, e a própria possibilidade de revelagao 
como urna comunicando de um Deus pessoal requer urna visáo de mundo 
teísta, sobrenaturalista. Urna visáo de mundo materialista é diametral
mente oposta a todas as ideias dessa revelagao. O principal erro aqui é 
o comprometimento com um método científico religiosamente neutro, um 
objetivo que é impossível. Por outro lado, urna investigando científica 
arraigada na fé  crista produz resultados que sao compatíveis com a Es
critura e com a ciencia. Portanto, um verdadeiro conceito de revelagao 
só pode ser derivado da própria revelagao.

[82] O estudo da religiao em sua esscncia e origem nos conduz ao tema da 
revelagao, e a historia das religioes é prova de que o conceito de revelagao nao 
é parte integrante apenas do Cristianismo e ocorre apenas na Sagrada Escritura, 
mas é um correlato necessário de toda religiao. Uns poucos exemplos serao 
suficientes para ilustrar esse ponto.
1\Iáo há  religiao sem  revelagao
Sobre os deuses, ñas assim chamadas religioes naturais, C. P. Tiele nos diz que 
eles “se revelam por seus oráculos e profetas e por sinais e maravilhas que sao 
observados ou supostamente observados na natureza, especialmente na aboba
da celeste ou em algum desvio do curso ordinário dos eventos. Apesar disso, 
todas essas revelagoes, embora nao sejam totalmente abandonadas e embora 
surjam novamente em urna forma modificada, sao eclipsadas pela única gran
de revelagao que é considerada como o resumo de toda a lei de Deus”.1 Isso 
acontece especialmente naquilo que Tiele chama de religioes éticas, todas as 
quais possuem deuses pessoais e dizem que foram fundadas por um mediador 
através do qual a divindade tomou conhecida a mais elevada revelagao feita 
á humanidade.2 Isso nao diz muito. Os vedas hindus, que contém as santas 
leis, nao sao de origem humana, mas repousam sobre revelagao e sao, no mais 
estrito sentido da palavra, de origem divina.3 Zaratustra recebeu seu chamado 
para ser um profeta em um sonho e era frequentemente transportado por anjos 
ao céu, onde conversava com Ormazd.4 Hamurabi registrou suas leis como re
velagoes do deus sol Tamas.5 Maomé recebeu sua primeira revelagao quando 
já tinha quarenta anos de idade e depois foi abengoado repetidamente com uma

1C. P. Tiele, Elements o f  the Science o f  Religión, 2 vols. (Edimburgo e Londres: William Blaekwood & Sons, 
1897-99), 1 ,131.

: I iele. Elements. I, 130.
3P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichle, 2 vols. (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul

Siebeck], 1905), II, 8ss.
U bid., II, 171.
H b id , I, 285.
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variedade de revelatpoes, cujo conteúdo foi registrado no Corao.6 Entre os gre- 
gos e romanos havia urna crenfa comum de que os deuses eram salvadores, 
ajudadores e conselheiros dos seres humanos e que, por sua própria vontade, 
davam revelares ou permitiam que sua vontade fosse descoberta por obser- 
vafoes ou a9oes especiáis, a partir do vóo das aves, das entranhas dos animais 
ou fenómenos celestiais {etc.).1 Isso é suficiente para indicar que a cren9a em 
revelafSes divinas ocorre, sem exce^ao, em todas as religioes. Hoje em dia, isso 
é francamente reconhecido pelos praticantes do estudo das religioes. Diz Tiele: 
“A ideia de revela9ao é comum a todas as religioes, embora o termo possa ser 
interpretado de formas diferentes”,8 e esse veredito é confirmado por todos os 
que conhecem o campo.

Essa unanimidade remove toda dúvida com rela9ao á cren9a na revela9áo de 
que nao estamos tratando de um fenómeno incidental ou arbitrário, mas de um 
componente essencial da religiáo. A revela9ao e a religiao estao tao intimamen
te relacionadas, tao intimamente entregadas que urna fica de pé ou cai com a 
outra. Como explicado acima, a religiao é essencialmente distinta da ciencia, da 
arte e da moralidade, e isso acontece porque ela coloca o ser humano em rela9ao 
nao com o mundo ou com os demais seres humanos, mas com um poder so
brenatural, invisível, externo, embora ela possa conceber esse poder. É verdade 
que muitos teóricos, hoje, tentam remover da religiao essa rela9ao com um po
der sobrenatural e concebé-la como urna rela9ao do ser humano consigo mesmo 
(Feuerbach), com a humanidade como um todo (Comte), com o universo como 
um todo (Strauss), com a verdade, o bem e a beleza (Haeckel), com os espiri
tes dos mortos (espiritismo), etc. Mas, ao fazer isso, esses teóricos realmente 
mudam o caráter da religiao, convertendo-a deliberadamente em superstÍ9ao ou 
dissolvendo-a em ilusao. “A cren9a em um ou mais poderes sobrenaturais, em 
um Deus ou em um mundo divino, é o fundamento sobre o qual repousam todas 
as religioes. Nao há religiao sem um deus”.9 Nem mesmo o Budismo é uma 
exce9ao, pois, quando inicialmente fez sua aparÍ9áo, Buda era seu deus.10

Se, de fato, a religiao consistentemente implica uma rela9ao com Deus, se- 
gue-se que essa divindade deve existir para a mente do crente, deve revelar-se e, 
portante, deve ser, em alguma medida, cognoscível. Ou a religiao é uma ilusao 
ou ela deve ser baseada na cren9a na existencia, revela9ao e cognoscibilidade 
de Deus. Em cada um de seus tres componentes, como representa9ao ou ideia de 
Deus, como afeÍ9ao religiosa e como ato de Deus, a religiao implica que eremos

blbid., I, 476; cf. Otto Pautz, Mohammeds Lehre von d er  Offenbarung  (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1898).
U bid., II, 321ss.,439ss.
8C. P. Tiele, Elements, I, 131. Cf. C. H. W eisse, Philosophische D ogm atik oder Philosophie des Christent- 

hums, 3 vols. (Leipzig: S. Hirzel, 1855), I, 76ss.; R. Rothe, Zur D ogm atik  (Gotha: F. A. Perthes, 1863), 61; H. 
Gunkel, “Das A lte Testament im Licht der modemen Forschung”, in B eitráge zur Weiterentwicklung der christli- 
chen Religión, org. Gustav A dolf Deissmann (Munique: J. F. Lehmann, 1905), 62; G. Wobbermin, “Das Wesen des 
Christentums”, in Beitráge zur Weiterentwicklung der christlichen Religión, 343; veja também acima, 276-79.

9C. P. Tiele, iElements, II, 73.
i0Ibid., I, 128, II, 74; Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch, II, 89ss.; G. T. Ladd, Philosophy o f  Religión, 2 vols. 

(Nova York: Scribner, 1905), I, 107ss.
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na existencia de Deus e o consideramos cognoscível através de sua revelado. O 
agnosticismo está diametralmente oposto á esséncia da religiao e, assim como o 
ceticismo, está edificado sobre a verdade daquilo que nega. Mas a divindade com 
a qual urna dada religiao coloca o ser humano em contato é um poder invisível, 
sobrenatural. Ela é inacessível á investigado humana ordinária: a ciencia nos 
deixa em apuros, aqui. Se temos de conhecer alguma coisa sobre Deus, ele tem de 
sair de sua obscuridade, fazer-se perceptível de alguma forma e, portanto, revelar
se. O naturalismo, pelo menos em um sentido estrito, e a religiao sao incompatí- 
veis, e as religioes naturais, como opostas ás religioes baseadas na revela9ao, nao 
existem mais do que os assim chamados povos da natureza, que sao destituidos 
de cultura e, portanto, também de linguagem, religiao, moralidade, etc. Até mes- 
mo ñas mais rudimentares religioes da natureza, segundo Tiele, já está presente 
a crencha em deuses transcendentes e na semelhan^a da humanidade com eles." 
Toda religiao é sobrenaturalista no sentido de que está baseada na crenqa em um 
poder divino que é distinto do mundo e elevado acima dele e, entretanto, de algu
ma forma desee até ele e tem comunhao com ele. Devemos deixar em aberto, por 
enquanto, como e por quais meios Deus se revela, pela natureza ou pela historia, 
no intelecto ou no corado, por teofania ou por profecía. Isso, porém, é certo: toda 
religiao repousa sobre revelado, sobre a cren9a em uma revelaqao consciente, 
voluntária e intencional de Deus aos seres humanos.

Isso também é confirmado por uma outra considera9ao. O que os seres huma
nos buscam na religiao e o que está em jogo, para eles, na religiao? Falando de 
forma geral, e sem temor de contradifao, pode-se dizer que, na religiao, os seres 
humanos buscam a liberta9ao do mal e a aquisÍ9ao daquilo que, para eles, é o 
maior bem. Siebeck de fato divide as religioes em religioes naturais, religioes de 
moralidade e religioes de reden9ao, mas Tiele rejeita essa divisao e honestamen
te afirma que a ideia de reden9ao, em um sentido geral, é característica de todas 
as religoes. Todas as religioes sao religioes de reden9ao; toda doutrina religiosa 
é doutrina de salva9ao.12 Sobre o mal do qual as pessoas desejam ser redimidas e 
sobre o bem que as pessoas procuram obter, existem todos os tipos de diferen9as: 
um e outro sao interpretados ou mais físicamente, ou mais éticamente, ou mais 
religiosamente. Mas, em assunto de religiao, as pessoas estao sempre interessa- 
das em reden9&o. A grande questao em religiao sempre é: o que devo fazer para 
ser salvo? Na religiao, o que as pessoas buscam nao é algum prazer lascivo ou 
sensual, nem ciencia, nem arte, nem ser humano, nem anjo, mas algo que nem 
o mundo todo pode lhes dar: felicidade imperturbável, vida eterna, comunhao 
com Deus. Mas, se esse é o caso, entáo novamente a revela9ao é absolutamente 
necessária. A revela9ao, entao, tem de ser o fundamento da religiao.

Tudo isso se toma ainda mais obvio quando analizamos a ideia de reden- 
9ao. Todos os conceitos religiosos que constituem o conteúdo da dogmática 
giram em tomo de tres centros: contém uma doutrina de Deus, uma doutrina

11C. P. Tiele, Elements, I, 85-87.
n Ibid„ 1,62ss.; II, 75, 117.
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da humanidade em relagao a Deus e urna doutrina a respeito dos meios de res- 
tauragao e da manutengao da comunhao com Deus. A relagáo da humanidade 
com Deus também deve ser vista em um duplo sentido: (1) como ela é de fato, 
empíricamente, e (2) como ela deve ser, idealmente. Portanto, em resumo, urna 
teologia, urna antropología e uma soteriologia.13 E, novamente, em todas as tres 
áreas, é claramente demonstrável que elas estáo inseparavelmente vinculadas 
ao conceito de revelagao. Com respeito ao primeiro sentido, a teologia, isso já 
está claro: se devemos conhecer a Deus, ele deve se revelar. Mas a revelagao 
também é necessária para o segundo, a antropología. Para esse estudo, ela nao 
se interessa pelo conhecimento do “aspecto humano”, que pode ser obtido pela 
pesquisa científica, pela anatomía, fisiología e psicología, mas trata da origem 
e do destino humano, da nossa relagáo com Deus, da nossa miséria devida ao 
pecado, da nossa necessidade de redengáo, das nossas memórias do paraíso e 
esperangas para o futuro.14 Todas essas coisas existem em um campo que nao 
é acessível á ciencia e só pode ser descoberto pelos seres humanos através de 
revelagao. Em medida ainda maior, isso se aplica á terceira parte da dogmática, 
a soteriologia, pois essa parte discute os meios de restauragáo ou, mais preci
samente, os salvadores que restauram a comunhao rompida com Deus e fazem 
com que os seres humanos novamente cumpram seu destino. Essa crenga em 
salvadores também é universal15 e só pode se basear na revelagao. A revelagao e 
a graga estao intimamente relacionadas, assim como a graga e a fé.
REVELAgÁO NA TEOLOGIA E NA FILOSOFIA
[83] Esse vínculo supremo que existe entre a religiao e a revelagao exige que 
nao somente o teólogo dogmático, mas também o filósofo da religiao dé um 
claro relato da esséncia e do conceito de revelagao. Para a dogmática crista, 
a revelagao que Deus concedeu em sua Palavra estava, é claro, certa desde o 
principio e, desde o principio, houve, portanto, pouca necessidade de se pensar 
mais profundamente no conceito de revelagao. Entre cristáos e pagaos, afinal, a 
possibilidade de revelagao nao estava em questao. A controvérsia entre eles era 
referente apenas á verdade de que essa revelagao estava contida nos livros do 
Velho e do Novo Testamento. E, sobre uma variedade de fundamentos, essa ver
dade foi defendida pelos apologetas contra os ataques langados especialmente 
por Celso e Porfirio. De qualquer modo, as ideias sobre a revelagao seguiram o 
seguinte esquema: Deus pode ser conhecido somente por Deus. Todo conheci
mento e servigo de Deus, consequentemente, está arraigado na revelagao feita 
por ele, mas essa revelagao de Deus na natureza e na historia é insuficiente. Por 
essa razao, se faz necessária uma revelagao especial, sobrenatural, que comega 
imediatamente depois da queda e alcanga seu zénite em Cristo.16

n Ibid„ II, 73-75.
'Ubid., II, 75ss„ 109ss.
,s lbid„  I, 130, 166; II, 124ss.
l6A dolf von Haraack, H islory o fD ogm a, trad. N. Buchanan, J. Millar, E. B. Speirs e W. McGilchrist e org. A.

B. Bruce, 7 vols. (Londres: Williams & Norgate, 1896-99), II, 177ss., 196ss., 215ss.
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Teólogos posteriores, especialmente os escolásticos, dedicaram grande cui
dado á determinagao e descrigao da relacao entre revelagao natural e revelagao 
sobrenatural, e, por implicado, entre conhecer e crer, filosofía e teología, mas 
nao pensaram profundamente sobre o conceito de revelagao e apenas o men
cionaran! de passagem.17 Os teólogos protestantes também deram muito pouca 
atengáo a esse conceito. Eles geralmente o descreviam como o “ato divino ex
terno pelo qual Deus se fez conhecido á raga humana por sua Palavra, de forma 
que ela pode ter dele um conhecimento salvador”. Portanto, desde cedo eles 
igualaram a revelagao com a inspiragao da Sagrada Escritura e, portanto, nao 
escaparam da interpretagao abstrata sobrenaturalista e da interpretagao parcial 
intelectualista da revelado que gradativamente foi se formando na teología.18 
O socianismo percorreu essa nogáo sobrenatural e intelectual da revelado até 
seus limites e foi seguido, nessa tendencia, ainda que á distancia, pelos remons- 
trantes.19 No cartesianismo e no deísmo, a razao se emancipou da revelado, 
incialmente colocando-se ao lado déla, pouco depois contra ela e acima déla. 
Inicialmente, o deísmo ainda nao negava a necessidade, a possibilidade e a re- 
alidade da revelagao. Herbert, Locke, Toland, Collins e outros estavam persua
didos do contrário, enquanto Leibniz e Wolff, juntamente com seus seguidores 
na Alemanha, criam sinceramente que sua filosofía era excepcionalmente ade- 
quada para confirmar e defender a revelado.20

Mas o perigo do deísmo para a revelagao está no seguinte: primeiro ele 
atribuiu á razao -  que tinha adquirido um lugar independente fora da revelagao
-  o direito de examinar e determinar se algo que se apresentava como revelagao 
fazia isso com uma boa garantia da verdade. Segundo, a razao gradualmente 
adquiriu, por si mesma, o poder de se pronunciar também sobre o conteúdo da 
revelado. Esse conteúdo nao podia e nao devia ser desfavorável á razao e, por
tanto, nao podia conter nada além daquilo que estava principal e potencialmente 
presente na razao e podia, portanto, também ser julgado por isso. Materialmen
te, o evangelho nao podia ser outra coisa senáo a verdade da razao. Terceiro, a 
revelagao, portanto, se tinha ocorrido, somente tinha tornado conhecido antes, 
com mais autoridade e em um círculo mais ampio, aquilo que a razao, por si 
mesma, depois de um longo período e com mais esforzó, poderia eventualmen
te ter descoberto por seus próprios recursos. Dessa forma, a diferenga entre 
natureza (razao) e reveladlo foi reduzida a uma questao de tempo e foi ainda 
mais reduzida quando Herbert, Locke, Hobbes e outros comegaram a fazer uma 
distingao entre revelagao “original” e “tradicional”. A primeira foi diretamente

17Aquino, Summa Theologica, I, q. 57, art. 5, ad 3; II, 2, q.2, art. 6; III, q. 55, art. 3.
18 J. Gerhard, Loci, Theol., I, §12; Calovius, Isagoge a d  theol., lO lss., 142ss.; A. Polanus, Syntagma theolo- 

g iae  christianae, VI, 9; S. Maresius, Syst. Theol., I, §15ss.; J. H. Heidegger, Corpus Theologiae, XII, 46.
19Otto Fock, D er Socinianismus (Kiel: C. Schróder, 1847), 296ss., 314ss.; P. van Limborch, Theologia chris- 

tiana  (Amsterdá, 1695), II, 9, 18; traduzido para o inglés por William Jones e organizado por John Wilkins sob o 
título A Com plete System, or Body o f  D ivinity  (Londres, 1713).

20 G. V. Lechler, Geschichte des englischen Deismus (Stuttgart: J. G. Cotta, 1841), 49; E. Troeltsch, “Aufklá- 
rung”, PRE3, II, 225-41; e “Deismus”, PRE3, IV, 532-59; H. Hoffmann, “Die Frómmigkeit der deutschen Aufklá- 
rung”, Zeitschrift ju r  Theologie und Kirche 16 (1906): 234-50.
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direcionada aos profetas e apóstolos, mas a segunda veio a nós através da Escri
tura. Para nós, portanto, a questao nao é se a revelaqao aconteceu, mas apenas 
se os relatos sobre esse assunto sao confiáveis. E, a essa questao, Hume deu 
uma resposta negativa. Embora a revelagao talvez tenha realmente ocorrido, 
nunca teremos certeza a respeito de tal ococrréncia: embora a revelado seja 
possível e até mesmo necessária, de qualquer forma ela é incognoscível. O ra
cionalismo consistente, finalmente, chegou á conclusao de que nao há revela9ao 
além daquela que acontece na natureza e na historia. De qualquer forma, qual é 
o valor de uma revelafao que só comunica uma verdade intelectual que a razao 
também teria descoberto por si mesma?
A “r e d e s c o b e r ta ” d a  re v e la q a o  n o  s é c u lo  1 9
Apesar disso, logo se tomou evidente que os teóricos tinham rejeitado a revela- 
9S0 rápido demais. Em uma investiga9ao histórica e filosófica mais profunda, a 
religiao e a revelagao manifestam uma afinidade muito maior do que se imagi- 
nava sob a influencia do racionalismo. Portanto, na teología e na filosofía mais 
modernas, o conceito de revelaqao novamente adquiriu alguma respeitabilidade, 
e foram feitas várias tentativas de recosntru9ao. A filosofía crítica de Kant levou 
Fichte a empreender uma investiga9ao sobre toda revela9ao, a qual, embora 
tenha modificado o conceito, manteve sua possibilidade. De acordo com Fichte, 
o destino da humanidade é a perfeÍ9ao moral, um reino de Deus ético. Contado, 
como a humanidade pode, por algum tempo, cair em uma profunda decadencia 
moral, torna-se necessário que Deus tome medidas extraordinárias. Ele faz isso 
levantando na historia uma pessoa que, com autoridade e poder divinos, lembra 
novamente á humanidade seu destino moral, ergue-a de sua decadencia e a per
suade a seguir adiante no caminho da virtude. Tal revela9ao, entáo, consiste em 
algo externo, em uma manifesta9ao, uma pessoa que aparece em um estágio da 
historia ou em um acontecimento e causa tao forte impressao ñas pessoas que 
elas sao levadas a aprender a entender o propósito moral dessa manifesta9ao. O 
conteúdo da revela9ao, portanto, nao pode ser diferente daquilo que está implí
cito na religiao e na moralidade natural, mas novamente chama a aten9ao das 
pessoas de uma forma comovente e é inferido por essas próprias pessoas a partir 
dessa revela9ao. Dessa forma, por exemplo, a pessoa de Cristo foi levantada por 
Deus de um modo extraordinário para proclamar com autoridade o conteúdo da 
religiao natural e da moralidade natural e para introduzi-la gota a gota no cora- 
9áo da humanidade. Portanto, a revela9ao, aqui, torna-se um estratagema para 
a nutrÍ9ao da humanidade por Deus e foi entendida nesse sentido por Lessing e 
pela escola de teología de Groningen, na Holanda.21

Ao contrário, Hamann, Claudius, Lavater, Herder, Jacobi e outros coloca- 
ram mais énfase na semelhan9a entre religiao e arte e, assim, associaram a 
revela9áo com a inspira9ao do genio. Eles expandiram o conceito de revela9ao

21 P. Hofstede de Groot, D e G roninger G odgeleerdheid  in hunne E igenaardigheid  (Groningen: A. L. Shol- 
tens, 1855).
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a tal medida que quase tudo parecia se originar da revelagao: religiao, poesía, 
filosofía, historia e linguagem sao vistas como expressoes de uma e mesma 
vida original: omnia divina et humana omnia (todas as coisas divinas e todas as 
coisas humanas). E a pessoa de Cristo passou a ficar no centro de todas essas 
revelagoes: tudo apontava para ele e tudo girava em tomo dele.22 Relacionada a 
isso está a definigáo dada por Schleiermacher sobre a revelagao em seus Spee
ches on Religión: assim como, para a pessoa religiosa, tudo é um milagre, assim 
também, para essa pessoa, “toda comunicagao original e nova desse universo e 
da vida interior dessa pessoa” é uma revelagao.23 A mesma posigao retoma em 
Christian Faith. A singularidade de uma revelagao nao consiste em seu caráter 
natural ou sobrenatural, mas no entusiasmo ou originalidade com a qual aparece 
na historia, na “originalidade de um fato que serve de base para uma comunida- 
de religiosa”. Mas, em Christian Faith, mais claramente que em seus Speeches, 
emergiu a ideia de que, no Cristianismo, a pessoa de Cristo possui esse signifi
cado original. Como Cristo, plena e initerruptamente, manteve comunhao com 
Deus, ele é, em um sentido especial, a revelagao de Deus, muito embora nao 
saibamos como e por qual processo ele se tomou essa revelagao. Além disso, 
pelas energias espirituais que procedem de Cristo, nós também somos incorpo
rados na comunhao com Deus e participamos de uma vida nova e santa, que é 
livre do pecado. Assim, enquanto a revelagao é tipicamente caracterizada por 
sua própria originalidade inerente, seu efeito e seus objetivos consistem na nova 
vida que ela comunica. Com essas afirmagoes, Schleiermacher pavimentou o 
caminho para a interpretagao da revelagao, que definiu em termos da comuni- 
cagáo nao da doutrina, mas da vida.
T eología da mediaqáo
Essa ideia é conservada na teologia da mediagáo (Vermittelungstheologie),24 mas 
é colocada em um contexto histórico mais rico. Rothe reforgou cada vez mais a 
nogao de manifestagao como um elemento de revelagao. A consciéncia de Deus 
nos seres humanos, como sabemos, foi enfraquecida e corrompida pelo pecado 
e, portanto, precisa de restauragao, uma restauragao que só pode ser efetuada por 
uma agao interna de Deus, pela inspiragao. Mas, por fim, essa inspiragao nao 
ocorre mecánica ou mágicamente, mas é moralmente mediada, Deus tem de fa- 
zer um rodeio e, primeiro, revelar-se externa e sobrenaturalmente nos eventos da 
natureza e da historia, i.e., em manifestagao. Para que os seres humanos possam 
entender corretamente essa manifestagao, porém, ela tem de ser acompanhada

22 F. Ehrenfeuchter, Christenthum und moderne Weltanschauung (Góttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 
1876), 234ss.

23 F. Schleiermacher, On Religión, Speeches to Its C ultured D esp isers  (Nova York: Harper & Brothers, 
1950), 89.

24 Nota do organizador: A Vermittelungstheologie (“teologia da m ed iad o ”) foi uma escola específica da teolo
gia alema do século 19 que, influenciada por Schleiermacher, tentou sintetizar o Cristianismo e a moderna filosofía 
idealista em uma religiao racional e moralmente defensável. Seus representantes incluem I. Dorner, J. Neander, H. 
Martenson, K. N itzsch e J. Muller. Veja acima, p. 49, nota 49.
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pela inspiragáo. As duas andam juntas, ocorrem continuamente lado a lado na 
historia e coincidem em Cristo. Mas esse Cristo, por sua vez, assume para nós 
um lugar de manifestagao. Ele é a perfeita revelagao de Deus, que aprendemos 
a entender pela inspiragao de seu Espirito e que, por seu efeito em nós, fortalece 
nossa consciéncia e renova nossa comunhao com Deus. Seguindo ao longo dessa 
linha, a teología da mediagao fez mais justiga que Schleiermacher á continuidade 
histórica da revelagao de Deus em Cristo com essa revelagao em Israel, especial
mente nos profetas. Ela envolveu a originalidade da revelagao em Cristo em uma 
luz mais clara, retomando á confissao de sua divindade e, em termos mais claros 
do que aqueles que encontramos em Schleiermacher, atribuiu a obra de Cristo em 
sua igreja ao Espirito de Deus. Por essa razao, as novas ideias sobre revelagao en
contraran! aceitagao nao somente na teología da mediagao estritamente definida,25 
mas também entre os teólogos á direita.26

Até mesmo Ritschl demonstrou afinidade com Schleiermacher quando, ao 
rejeitar a revelagao interna nos seres humanos como sendo misticismo e fana
tismo, voltou-se para a pessoa de Cristo e chamou Cristo -  específicamente em 
sua vida profissional como fundador do reino de Deus -  o revelador do amor, 
da graga e da fidelidade de Deus.27 Mas, como Ritschl deixou indefinido o modo 
pelo qual e por qual processo Cristo se tomou o revelador, sua escola se dividiu 
em uma ala esquerda e uma ala direita. Hamack, com seu What Is Christiani- 
ty?,2i por exemplo, rejeitou firmemente toda revelagao sobrenatural e os mila- 
gres e, portanto, voltou á posigao da teologia natural. Kaftan, por outro lado, em 
sua Dogmatik,29 dedicou muito espago ao tema da revelagao e reconheceu tanto 
uma revelagao geral quanto uma revelagao especial, cujo fundamento foi depo
sitado em Israel e que encontrou sua completude na pessoa de Cristo e no der- 
ramamento do Espirito Santo. Quando comparamos esse conceito mais novo de 
revelagao com aquilo que era geralmente aceito antes dessa época, descobrimos 
que elas sao distintas pelos seguintes elementos: (1) a revelagao especial, que 
é a base do Cristianismo, é concebida mais orgánicamente e mais intimamente 
relacionada, no coragao e na consciéncia, com a revelagao geral na natureza e 
na historia; (2) os estudiosos que aceitam esse conceito novo tentam entender a

25 C. E. Nitzsch, System o f  Christian D octrine  (Edimburgo: T. & T. Clark, 1849), §22; August Twesten, Vor- 
lesungen über die D ogm atik der evangelisch-lutherischen Kirche, 2 vols. (Hamburgo: F. Perthes, 1834, 1837), I, 
341ss.; L. Martensen, Christian Dogmatics, trad. W illiam Urwick (Edimburgo: T. & T. Clark, 1871), §11, 12; J. 
P. Lange, Christliche Dogmatik, 3 vols. (Heidelberg: K. Winter, 1852), I, §56; I. A. Domer, A System o f  Christian 
Doctrine, trad. Rev. Alfred Cave e Rev. J. S. Banks, ed. rev., 4 vols. (Edimburgo: T. & T. Clark, 1888), II, 133ss.;
H. Bavinck, D e Theologie van Prof. Dr. D aniel Chantepie de la Saussaye, 2a. ed. (Leiden: D. Donner, 1903); 
*Gunning e de la Saussaye, Het ethisch beginsel, 21ss.

26 F. H. R. Frank, System der Christilichen Wahrheit, 2 vols. (Erlangen: A. Deichert, 1894), II, 8ss.; Martin 
Káhler, Wissenschaft der Christlichen Lehre, 3a. ed., 3 vols (Leipzig: A. Deichert, 1905), I, 188; A. K. von Oetin- 
gen, Lutherische Dogmatik, 2 vols. (Munique: C. H. Beck, 1897-1902), I, 83ss.

27 A . Ritschl, Unterricht in der Christlichen Religión, 6a. ed. (Bonn: A. Marcus, 1903), §20ss.; idem, D ie  
Christiliche Lehre von der Rechtfertignng und Versohnung, 3a. ed., 3 vols. (Bonn: A. Marcus, 1895-1903), III, 
190ss., 599ss.

28 A. von Hamack, What Is Christianity?, trad. Thomas Bailey Saunders e  com uma in trodu jo  de W. R. 
Matthews, 5a.ed. (Londres: Emest Benn, 1958), Ü9áo 2.

29Julius Kaftan, D ogm atik  (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1901).
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revelagao especial em si como um processo histórico, nao somente em palavra, 
mas também em ato, tanto na profecia quanto no milagre que, entao, culmina 
na pessoa de Cristo; (3) eles interpretam seu conteúdo como existindo exclusiva 
ou predominantemente na verdade ético-religiosa, que objetiva, primariamente, 
nao o ensino, mas o melhoramento ético, a redengao do pecado; e (4) eles fazem 
uma clara distingao entre a revelagao que gradualmente aconteceu na historia e 
sua documentagao ou descrigao na Sagrada Escritura: esta nao é, em si, a reve
lagao, mas um registro mais ou menos preciso déla.
F ilósofos da revelaqáo no  sécijlo 1 9
No inicio do século 19, a filosofía também deu atengao ao conceito de reve
lagao. Tanto Schelling quanto Hegel tentaram -  nao privar a revelagao crista 
de sua realidade através de uma crítica puramente intelectual, mas -  chegar 
a conhecer especulativamente a ideia que é básica para ela e para todos os 
dogmas cristaos. Assim, eles substuíram o racionalismo vulgar, que tinha 
exercido influencia até sua época, pelo racionalismo especulativo. De acordo 
com Schelling em seu primeiro período, todo o mundo era a auto-revelagao de 
Deus. A natureza é espirito visível, e o espirito é natureza invisível. A esséncia 
de Deus se torna conhecida aos seres humanos a partir de toda a natureza, es
pecialmente a partir do desenvolvimento da mente humana na arte, na religiao 
e na ciencia. Hegel, semelhantemente, ensinou que Deus nao se revela a seres 
humanos através de um evento passageiro no tempo, mas nos próprios seres 
humanos e alcanga neles sua autoconsciéncia. E esse processo pelo qual Deus 
alcanga consciencia nos seres humanos é idéntico ao processo pelo qual os 
seres humanos alcangam o conhecimento de Deus. Portanto, a revelagao e a 
religiao sao dois lados da mesma coisa: a autoconsciéncia de Deus nos seres 
humanos coincide com a consciencia que a humanidade tem de Deus. Essa 
consciencia se expressa primeiro na arte, depois, visualmente na religiao e, 
por fim, conceitualmente na filosofía. Assim, embora a natureza e a historia 
também revelem Deus, elas fazem isso em um nivel muito inferior e em um 
grau muito menor. A mais elevada revelagao de Deus pode ser vista no espirito 
humano, onde Deus vem a si mesmo e se torna consciente de si mesmo. Mas 
essa revelagao de Deus no espirito humano também acontece na forma de um 
processo histórico. A historia das religioes é a historia da vinda absoluta a si 
mesmo na consciencia humana e alcanga seu zénite no Cristianismo, que traz 
á luz a unidade essencial entre Deus e a humanidade.

Essa nogao panteísta da revelagao nao somente encontrou aceitagao no caso 
de filósofos como Ed. von Hartmann e A. Drews, mas também exerceu grande 
influencia sobre numerosos teólogos modernos.30 Nessa relagao, há, de fato,

30 D. F. Strauss, Christliche Glaubenslehre, 2 vols. (Tübingen: C. F. Osiander, 1840-41), §19; A. E. Bieder- 
mann, Christliche Dogmatik, 2a. ed., 2 vols. (Berlim: G. Reimer, 1884-85), I, 264ss.; O. Pfleiderer, Grundriss der  
christlichen Glaubenslehre und Sittenlehre (Berlim: G. Reimer, 1888), §16; R. A. Lipsius, Lehrbuch der evange- 
lisch-protestantischen D ogm atik  (Braunschweig: L. C. A. Schwetschke, 1893), §52ss.; Auguste Sabatier, Esquisse 
d ’unephilosophie de la religión d 'aprés lapsych olog ie  et l ’histoire  (Paris: Fischbacher, 1901), 32ss.; trad. inglesa:
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alguma divergencia que contrapoe a revelagao encontrada primariamente na 
natureza ou na historia, com seu esquadrao de grandes homens, com a revela- 
gao nos próprios seres humanos. E, entao, novamente há divergencia quanto á 
revelagao ocorrer no intelecto humano ou especialmente no coragao e na cons
ciencia humana. Há elementos característicos, porém, que reaparecem consis
tentemente: (1) a revelagao e a religiao sao vistas como os dois lados de uma 
mesma coisa. Na equagao religiosa, a revelagao representa o componente divi
no objetivo, e a religiao31 representa o componente humano subjetivo. As duas, 
reconhecidamente, tem o mesmo conteúdo. Toda revelagao é psicológicamente 
mediada e a lcana os seres humanos através de seu próprio pensamento, sen- 
timento e conduta. (2) Consequentemente, a historia do desenvolvimento da 
consciencia religiosa na humanidade é idéntica á historia da revelagao divina. 
(3) Nessa posigao, a distingao entre revelagao natural e revelagao sobrenatural 
desaparece completamente. Toda revelagao é sobrenatural em origem, mas no 
modo pelo qual vem aos seres humanos e no conteúdo que comunica a eles é 
totalmente natural. A revelagao só tem realidade e só é cognoscível e inteligível 
a uma pessoa religiosa.

Esses sao os elementos característicos do moderno conceito de revelagao, o 
que fica muito claro á luz das ligóes de Friedrich Delitzch sobre Babel and Bi- 
ble.32 Já em sua primeira ligao, ele admitiu francamente que nao cria em qualquer 
tipo de revelagao especial e colocava o conceito de revelagao encontrado na Ba
bilonia e na Biblia no mesmo nivel. Quando isso foi criticado, ele se explicou em 
maiores detalhes, dizendo que estava bem consciente de que “hoje em dia, muitas 
pessoas admitem uma revelagao humanamente mediada de Deus, que gradual
mente se revela em um processo histórico” e que ele mesmo, reconhecidamente, 
nao tinha problema em crer numa revelagao desse tipo. Ao mesmo tempo, ele 
reconheceu que essa interpretagao era uma “diluigáo” do mesmo conceito bíblico 
de revelagao, e também do conceito de revelagao na igreja antiga.33 A precisáo 
desse reconhecimento difícilmente pode ser colocada em dúvida. Gunkel, por 
exemplo, diz que a revelagao é, de fato, o fundamento de todas as religioes e que 
a revelagao divina certamente ainda é compatível com nossa interpretagao da his
toria, mas entao ela nao deve ser interpretada como um “sobrenaturalismo rude” 
a interpreta, pois entao se trata de uma “fé infantil”.

Contudo, Gunkel insiste, a revelagao existe no sentido de que, para o histo
riador que faz o panorama do todo, a historia revela uma ordem e uma lógica

T. A. Seed, Outlines o f  a  Philosophy o f  Religión B asedon  Psychology andH istory  (Nova York: James Pott, 1902); 
C. W. Opzoomer, D e G odsdienst (Amsterdá: J. H. Gebhard & Comp., 1861); J. H. Scholten, D ogm atices Christia- 
nae initia, 2a. ed., (Lion: P. Engels, 1858), 26-39; *1. Hooykaas, G o d in  de Geschiedenis (1870); Tiele, Elements, 
I, 35, 243s.; II, 160ss.; Cannegieter, “De Godsdiensts in den Mensch en de Mensch in den Godsdients”, Teylers 
Theologie Tijdschrift (1904): 178-211.

31 Nota do organizador: a palavra religiao, aqui, é uma tradu9 ao do holandés godsdienst, que tem em vista a 
expressao externa (adorado, culto).da religiao.

32 Friedrich Delitzch, B abel and Bible, trad. W. H. Corruth (Chicago: Open Court, 1903); original alemSo: 
B abel und Bibel: Ein Rückblick undAusblick  (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1904).

i3Ibid., 166-67.
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que o leva a dizer: tudo isso nao foi produzido por acaso, um “espirito sem 
igual” habita e controla a historia. Os grandes eventos na vida das nagoes, as 
grandes personalidades que aparecem na esfera da religiao, nos mostram como 
é o próprio Deus e como ele quer que nós sejamos. Consequentemente, a ideia 
de um desenvolvimento histórico nos leva á ideia de revelagao. Por outro lado, 
para uma pessoa de mentalidade histórica, uma revelagao separada da historia é 
totalmente inconcebível.34 Até mesmo no caso da pessoa de Cristo, tudo o que 
é sobrenatural desaparece. Diz Bousset: “Nao comegamos mais com a ideia de 
que Jesús é diferente de nós: ele sendo de cima e nós de baixo. Em vez disso, 
tendemos a dizer que sua identidade é a mais elevada e a mais completa jamais 
concedida á humanidade em sua longa jomada de baixo para cima, a coroa de 
nossa existéncia, o líder de nossa vida, aquele que nao tem igual”.35

A razao pela qual muitas pessoas transformaran! o antigo conceito de reve
lagao nesse novo conceito é a opiniao de que, de outra forma, o conteúdo da 
revelagao nunca se tomará a propriedade espiritual dos seres humanos, mas sem- 
pre continuará transcendental e sobrenaturalmente acima deles. Gunkel coloca a 
questao da seguinte forma: “A verdade divina nunca pode ser, como tal, inteligí- 
vel á humanidade, mas primeiro tem de ser preparada [para aceitagáo] na alma e 
na mente da humanidade”.36 Isso concorda com a tese de Spinoza e de Hegel de 
que Deus nao pode revelar-se a seres humanos por palavras e sinais, mas apenas 
em seres humanos, através de suas próprias mentes. A revelagao de Deus coincide 
com o curso da natureza, com a evolugáo cósmica imánente. Assim, ñas palavras 
de Haeckel, as revelagóes sobre as quais as religioes se baseiam sao meramente 
criagoes da fantasia humana: a verdade que o crente encontra nelas sao invengoes 
humanas, uma fé pueril na superstigao. Somente a natureza é a verdadeira revela- 
gao, Le, a verdadeira fonte de conhecimento racional.37

Portanto, nao podemos falar de algo como uma opiniao unánime sobre a 
esséncia e o conceito de revelagao. Embora talvez possamos tragar uma linha 
entre aqueles que aceitam somente um tipo natural de revelagao e aqueles que 
adicionalmente aceitam um tipo sobrenatural, ainda assim em ambos os lados 
dessa fronteira há divergencias sobre todos os tipos de detalhes, e também o sig
nificado dos termos natural e sobrenatural está muito longe de ser estabelecido. 
Uma multidáo de perguntas ainda permanece. Se a revelagao possui um caráter 
sobrenatural, isso se refere ao modo pelo qual ela veio a nós ou somente ao ca
ráter novo e original de seu conteúdo (Schleiermacher)? Como essa revelagao 
sobrenatural é diferente da revelagao natural na natureza e na historia, especial
mente da inspiragao religiosa, poética e heroica que é encontrada fora do Cris

34 Gunkel, “Das A lte Testament im Licht der modemen Forschung”, in B eitráge zur Weiterentwicklung der  
christlichen Religión, 62ss.; cf. Wobbermin, “Das Wesen des Christentums”, in B eitráge zur Weiterentwicklung 
d er christlichen Religión, 360ss.

35 W. Bousset, D as Wesen der Religión  (Halle: a. S.: Gebauer-Schwetschke, 1903), 250; trad. Inglesa, F. B. 
Low, What Is Religión?  (Nova York: G. P. Putnam, 1907).

36 Gunkel, “Das Alte Testament im Licht der modemen Forschung”, 62ss.
37 E. Haeckel, The R iddle o f  the Universe a t the Cióse o f  the Nineteenth Century, trad. Joseph McCabe (Nova 

York: Harper & Brothers, 1900), 306-7; original alemao: D ie Weltráthsel (Stuttgart: E. Strauss, 1899), 354.
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tianismo e que frequentemente é comparada com a revelagao crista (Hamann, 
Herder, Jacobi, Schleiermacher)? Onde essa revelagao sobrenatural pode ser 
encontrada -  também ñas religioes pagas, ou somente em Israel, ou até mesmo 
exclusivamente na pessoa de Cristo (Schleiermacher, Ritschl)? Até onde essa 
revelagao se estende depois do aparecimento de Cristo? Ela é limitada a ele ou 
também o derrámente do Espirito Santo (Kaftan) e sua obra na regeneragao e 
na conversao deve ser incluida sob o termo revelagao (Frank)? O conteúdo da 
revelagao é primariamente cognitivo, de forma que ilumina o intelecto (Hegel, 
Biedermann, Scholten) ou é, acima de tudo, místico ou ético por natureza, uma 
sensagao na mente, um despertar de sentimentos ou um reforgo da vontade 
(Schleiermacher, Lipsius, Sabatier, Opzoomer, os teólogos éticos)? Na revela- 
gao, o evento externo e objetivo, a manifestagao, quer esteja na natureza (Schol
ten, Haeckel), na historia (Hegel, Schelling, Troeltsch) ou em ambas (Rothe), é 
a coisa principal ou o ponto de gravidade está no sujeito, na auto-revelagao de 
Deus no coragao humano, na razao humana, ou na consciéncia humana (Bie
dermann, Lipsius, Sabatier)?
A CONFUSÁO NATURALISTA SOBRE A REVELAQAO
[84] Há uma imensa confusao que prevalece nos esforgos para determinar a 
esséncia e o conceito da revelagao. Essa confusao brota, em grande parte, do 
fato de que há teólogos que ainda continuam a falar da revelagao, embora, em 
virtude de seu principio e posigáo, tenham perdido o direito de fazer isso. Em
bora essa continuagao da velha terminología seja prova de que o conceito de 
revelagao representa um valor que também é reconhecido por muitas pessoas 
fora do círculo da religiao crista, isso alimenta a divergencia e a confusao. “Re
velagao”, certamente, nao é uma série de sons sem conteúdo, nem uma bandei- 
ra neutra que pode cobrir todos os tipos de carregamentos, mas uma palavra 
que comunica um conceito específico. Falando de forma geral, a revelagao é 
a comunicagao ou anúncio de algo que ainda é desconhecido e, no campo da 
religiao, incluí trés elementos: (1) a existencia de um ser divino pessoal que dá 
origem ao anúncio; (2) uma verdade, fato ou evento que, até o momento de seu 
anúncio, nao era conhecido; (3) um ser humano a quem o anúncio foi feito.

Se nos detivermos nesses trés elementos, é auto-evidente que, em uma base 
naturalista, nao pode haver revelagao. A palavra naturalismo, porém, é usada em 
vários sentidos. Para aqueles que nao conhecem outra natureza além do mundo 
material, negam a existéncia independente da mente ou do espirito e explicam 
todos os fenómenos psíquicos em termos do físico, naturalismo coincide com 
materialismo. Nao é difícil ver que essa escola de pensamento nao deixa qual
quer lugar para revelagao. Embora Haeckel ainda possa falar déla, para ele, o 
conhecimento da natureza, juntamente com as decisoes racionais dele derivadas, 
é a única verdade. Se Deus nao existe e se, como diz Feuerbach, “a antropología 
é o segredo da teología”, entao a religiao e a revelagao sao automáticamente 
condenadas e nada sao além de reagoes da fantasía humana. Embora o culto da
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verdade, do bem e da beleza possa, entao, ser estampado com o nome de uma 
nova religiao, todos reconhecem que, dessa forma, a palavra religiao é usada 
em um sentido que é totalmente estranho a ela. O mesmo se aplica aqui ao uso 
da palavra revelagao. Ninguém pode ou deve ser proibido de usar essa palavra, 
mas, se deve existir algo como uma argumentagáo científica precisa, as palavras 
devem ser combinadas com conceitos.

Em segundo lugar, o nome “naturalismo” pode ser dado á escola de pensa- 
mento que, embora nao reconhega um Deus pessoal transcendente, ainda faz 
uma distingao no mundo entre “matéria” e “espirito” e interpreta a ambos como 
manifestagoes de um poder imánente, impessoal, onipotente e externo. Nesse 
caso, o naturalismo é idéntico ao panteísmo. Aqui também nao há lugar para 
revelagao no sentido estrito. De fato, aqui está presente o reconhecimento de 
que o conteúdo do ser nao coincide com sua aparéncia e que há um “algo” que 
está por trás dos fenómenos e se manifesta a nós nesses fenómenos, mas isso 
ainda nao é revelagao no sentido ordinário da palavra. Pois, em primeiro lugar, 
o panteísmo nao sabe o que é esse “algo” que está por trás dos fenómenos 
e, portanto, refere-se a ele com uma variedade de nomes, como “natureza”, 
“substancia”, “razao”, “vontade”, “poder”, etc., palavras que podem significar 
tudo e nada. Ele ensina uma revelagao que nao revela nada. Em segundo lugar, 
ele pode, no máximo, falar de um processo de tomar-se e ser manifestó, de um 
ato inconsciente e involuntário. No caso dos seres humanos, pode-se falar em 
revelagao na medida em que os seres humanos se fazem conhecidos, digamos, 
através de seu discurso, mas ninguém deseja aplicar a palavra revelagao a um 
animal, uma planta ou uma pedra porque seu ser interior se toma manifestó em 
sua aparéncia. A revelagao e a religiao sempre admitem que Deus e a humani- 
dade sao distintos e, contudo, mantém uma certa relagao entre si. A religiao, 
como nos ensina o estudo histórico das religioes, é uma relagao entre os seres 
humanos e um Deus pessoal e, por essa razao, deixa de existir se Deus e os seres 
humanos forem essencialmente um. Semelhantemente, de acordo com o mes
mo estudo histórico, a revelagao é um ato de Deus pelo qual ele se comunica 
e se faz conhecido aos seres humanos. Por essa razao, a revelagao e a religiao 
nao sao como Hegel, Hartmann, Drews e outros as representam, dois lados da 
mesma coisa, mas duas relagoes distintas que, entretanto, estao estreitamente 
inter-relacionadas e que nao podem existir uma sem a outra.

Em terceiro lugar, pode-se entender pelo termo naturalismo aquela escola 
de pensamento que é melhor conhecida como deísmo, racionalismo ou anti- 
sobrenaturalismo. Aqueles que assumem essa posigao reconhecem um Deus 
pessoal e também créem em uma revelagao geral na natureza e na historia, 
no intelecto e no coragao dos seres humanos, mas questionam a necessidade, 
possibilidade e realidade de uma revelagao especial sobrenatural. Aqui, de fato, 
as pessoas tém uma revelagao no verdadeiro sentido, um ato de Deus pelo qual 
ele se faz conhecido aos seres humanos. Mas, no momento em que o deísmo 
e, semelhantemente, o teísmo moderno completam sua identificagao de uma
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revelagao geral, eles nao podem mais manter sua posigao e tém de se mover 
para a frente ou para trás. Pois, se existe um Deus pessoal onisciente e todo-po
deroso, segue-se que ele nunca faz nada de forma inconsciente, mas sempre age 
deliberadamente e tem um propósito para tudo. A revelagao, nesse caso, nunca 
é uma emanagao inconsciente, uma translucéncia involuntária de Deus em suas 
obras, mas sempre um ato livre, intencional e ativo de fazer-se conhecido aos 
seres humanos. Os caminhos e as formas pelos quais Deus se revela variam, 
assim como um ser humano pode se fazer conhecido a outro de diferentes ma- 
neiras. Deus pode se revelar direta e imediatamente e, no processo, usar meios 
ordinários ou extraordinários. Essas formas, sendo instrumentáis, sao, em certo 
sentido, de importancia secundaria. Mas a revelagao, quer ela venha a nós em 
uma forma ordinária ou extraordinária, sempre é um ato de Deus.

Aqueles que interpretam a revelagao como um ato consciente e voluntário 
de Deus pelo qual ele se faz conhecido aos seres humanos sao, em principio, 
sobrenaturalistas, quer aceitem ou nao uma revelagao especial na profecía e no 
milagre. A questao do naturalismo versus sobrenaturalismo nao é estabelecida 
apenas no confronto com a assim chamada revelagao sobrenatural, mas já é 
realmente decidida no inicio, quando se trata do conceito de revelagao em um 
sentido geral. O deísmo é insustentável: a única escolha é entre o teísmo e o 
panteísmo (materialismo). No caso do panteísmo, nem mesmo a revelagao geral 
pode ser mantida, enquanto, no caso do teísmo, nao há absolutamente qualquer 
razao para se aceitar uma revelagao geral enquanto se opoe a uma revelagao 
especial. O teísmo é inerentemente sobrenaturalista, nao imediatamente no 
sentido histórico da palavra, mas no sentido de que admite um Deus pessoal 
transcendental e, por implicagao, reconhece um mundo além deste. Esse outro 
mundo está acima desta presente natureza (ordo supra hanc naturam), uma 
ordem da qual procede -  seja de que forma isso ocorra - ,  um efeito sobre este 
mundo. Religiao, revelagao, sobrenaturalismo e teísmo estao inseparavelmente 
interligados. Juntos, eles ficam de pé ou caem.

Mas, além disso, o teísmo é sobrenaturalista também no sentido de que perdeu 
o direito, em principio, de se opor á revelagao especial. Pois, se quiser se manter 
coerente e nao cair no panteísmo, terá de sustentar tanto a criagao quanto a pro- 
vidéncia. Mas se Deus criou o mundo e, por sua providéncia, ainda o sustenta 
e govema, a implicagao é que ele está absolutamente elevado acima do mundo 
e pode usá-lo da forma como lhe aprouver. Nesse caso, tanto a criagao quanto 
a providéncia sao provas de que Deus pode e quer se revelar. O mundo, nesse 
cenário, nao é um segundo Deus, nem um poder anti-divino que está relutante ou 
desqualificado para incorporar a divindade em si, mas um instrumento, formado 
pelo próprio Deus, para revelar sua gloria e para, através dele, fazer-se conhecido 
aos seres humanos. Esse último ponto também nao pode ser negado pelo teísmo. 
Se realmente existe uma revelagao de Deus, entao ela também tem o propósito
-  mesmo que nao seja o único propósito -  de que os seres humanos aprendam a 
conhecé-lo a partir déla para amá-lo e servi-lo. As opinioes podem diferir quanto
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á revelagao que vem a nós a partir da natureza ser suficiente para esse propósito. A 
necessidade e realidade de uma revelagao especial permanecem em embate nesse 
ponto. Mas, a partir de uma posigao teísta, sua possibilidade nao pode ser negada.
I m POSSIBILIDADE DE NEUTRAL1DADE CIENTÍFICA
Até agora, meramente raciocinamos com base no conceito de revelagao como 
está contido na palavra usada em seu sentido comum. De maior importancia, 
porém, é se essa revelagao -  no sentido de um desvendamento consciente e 
voluntário da parte de Deus a respeito de si mesmo aos seres humanos -  existe 
e como podemos conhecer essa revelagao. As diferentes respostas dadas a essa 
questao a respeito do método é uma segunda razao para a vasta divergéncia que 
existe na filosofía e na teología sobre a esséncia e o conceito de revelagao. Como 
aconteceu na investigagao da esséncia da religiao, assim também, com relagao 
á tentativa de descobrir o que é a revelagao, muitos teóricos recomendam o 
método histórico-religioso como o único verdadeiro. Todas as religioes, afinal, 
recorrem á revelagao. Seria tendencioso e anticientífico alguém se declarar a 
prior i em favor de uma religiao e rejeitar as outras como falsas. O único método 
propriamente científico é aquele no qual o investigador toma sua posigao (por 
assim dizer) fora das religioes e fora de suas reais ou alegadas revelagoes. Um 
“dentista” é imparcial, assim como um juiz que, por nao apoiar nenhuma das 
partes, coloca-se acima délas em seu tribunal, dá-lhes a oportunidade de falar e 
apresenta seu próprio veredito independente.

Já discutimos e argumentamos contra esse método anteriormente. Agora, 
com referencia ao conceito de revelagao que temos de investigar, será suficiente 
lembrar brevemente o que segue. É realmente um fato desconcertante que to
das as religioes se baseiem em revelagao e que, sobre essa base, se apresentem 
como a verdadeira religiao. Embora nao possamos endossar as interpretagoes 
de Lessing, certamente é compreensível que muitos teóricos se unam a ele em 
buscar abrigo na posigao de indiferentismo e tentem consolar-se com a ideia 
de que nao importa em que se eré, desde que se tenha uma vida boa. Mas esse 
consolo logo se evapora. Juntamente com o fato de que a religiao simplesmente 
nao se permite ser colocada de lado, o estudo de etnología mostra que a humani
dade é táo dividida sobre moralidade e justiga quanto sobre religiao. E, mesmo 
que o investigador científico assuma uma posigao “neutra”, ele, portanto, nao 
faz qualquer diferenga nessa realidade impressionante da divisao da humani
dade sobre seus mais elevados interesses e valores. Todas as pessoas, inclusive 
os homens e as mulheres da ciéncia, tém de reconhecer esse fato, e só podem 
fazer isso se, juntamente com Paulo, enxergarem nessa realidade um efeito do 
escurecimento da mente humana, uma cruz que o pecado forga a humanidade 
a carregar. Nenhuma ciéncia, por mais que seja “desprovida de pressupostos”, 
é ou será capaz de desfazer essa divisao e produzir, na vida de todas as nagoes 
e povos, unidade ñas mais básicas convicgoes do coragao. Se tiver de haver 
unidade, ela só será alcangada na forma de missao: somente a unidade religiosa
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é capaz de produzir a unidade espiritual e intelectual da humanidade. Enquanto 
prevalecer a divergencia na religiao, a ciencia também será incapaz de alcangar 
o ideal de unidade.

Se a ciencia de nossos dias frequentemente julga de outro modo, ela está du
plamente errada: primeiro, em pensar que a fé religiosa, e também a crenga na 
revelagao, está baseada em fundamentos científicos e pode, portanto, em alguma 
data futura, ser extirpada por argumentos científicos; segundo, ao alimentar a ilu
sao de que pode tomar uma posigao fora da historia e, nesse sentido, ser livre de 
preconceitos e imparcial. Assim como a investigagao sobre a esséncia da religiao, 
a investigagao do conceito de revelagao só resultará na produgao de uma vaga 
abstragáo que nao será de utilidade para ninguém e em tomar disponível um con
ceito que já foi estabelecido de antemao como a convicgao do investigador.

De fato, dessa forma, participa-se de um jogo indecoroso com o empreen- 
dimento científico. E muito mais honesto e muito mais científico afirmar de 
antemao quais convicgoes nos guiaram na realizagao da investigagao. Sem essa 
convicgao, nao se alcanga nada respeitável no estudo da religiao e da revelagao. 
Para investigar [o conceito de] revelagao ñas diferentes religioes precisamos de 
um critério. Se nao trouxermos um critério conosco (o que realmente é impos- 
sível), estamos destinados a nos tomarmos vítimas das divisóes sem fim que 
a historia das religioes oferece ao observador e, por fim, nao seremos capazes 
de fazer uma escolha. A revelagao, porém, nao é uma categoría filosófica, mas 
religiosa. A ciencia nao pode e nao deve dizer a priori o que é a revelagao e que 
fatos se adequam a essa definigao. Ela excedería sua própria jurisdigao e seria 
culpada da mais grosseira parcialidade com relagao as religioes [do mundo],

O verdadeiro conceito de revelagao só pode ser derivado da própria revela- 
gao. Se nenhuma revelagao jamais aconteceu, toda reflexao sobre o conceito é 
fútil. Se, porém, a revelagao é um fato, ela -  e somente ela -  deve nos fomecer o 
conceito e nos indicar o critério que temos de aplicar em nosso estudo. O apelo 
ás revelagoes, que encontramos em todas as religioes, nao pode ser um argu
mento para que os cristaos abandonem sua convicgao com relagao á verdade 
da religiao crista, assim como nao é lógico pensar que as pessoas devem aban
donar suas convicgoes éticas e estéticas a respeito das leis do pensamento, da 
moralidade ou da beleza porque há milhares de pessoas que dizem que verdade, 
virtude e beleza sao conceitos meramente relativos e encontram seu critério 
nos próprios seres humanos individualmente. Isso se aplica tanto á vida pessoal 
dos cristaos quanto ás suas pesquisas científicas. Os mugulmanos, os budistas e 
outros, é claro, vao raciocinar da mesma forma e, no estudo das religioes, váo 
partir de suas crengas. Mas eles tém de lidar com isso. Nesse sentido, todos tém 
de estar plenamente persuadidos em sua própria mente. A divisao na vida é um 
fato que nao pode ser desfeito e também tem um efeito agitado na esfera da 
ciencia. Mas uma ciencia que -  orientada por convicgoes livres, é claro, e nao 
por coergao -  se alia com a fé crista será capaz de fazer mais e trabalhar mais 
energicamente pela unidade espiritual e intelectual da humanidade. Essa unida-
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de é assegurada na unidade de Deus e é a esperanga de toda religiao. Por outro 
lado, a ciencia, que busca sua salvagao no indiferentismo, nao sabe o que fazer 
com a religiao e com a revelagao e abandona ambas á superstigao.

Esse método, que parte da premissa da fé e é verdadeiramente aplicado por to
dos, proporciona aqueles que tomam sua posigao na fé crista a imensa vantagem 
de que, a priori, nao estabelecem por seu próprio pensamento o que a revelagao 
é. Em vez disso, eles buscam a resposta para essa questao ñas palavras e nos fatos 
que o Cristianismo lhes apresenta como constituintes da revelagao e que estao 
registrados na Sagrada Escritura. Eles passam a fazer seu trabalho positivamente, 
nao especulativamente. Eles nao prescrevem a Deus se e como ele pode se reve
lar, mas ouvem aquilo que o próprio Deus tem a dizer sobre isso. Os capítulos a 
seguir, portanto, tratam daquilo que a Sagrada Escritura ensina a respeito da reve
lagao: seu assunto e objeto, sua esséncia e conteúdo, seu modo e intento.
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Desde os primeiros dias da igreja, a teologia crista fez  uma distingáo en
tre revelando "natural’’ e revelagáo “sobrenatural". Deus se fez  conhe
cido a todas as pessoas através de sua criagao -  o que justifica aqueles 
elementos que o Cristianismo e outras religioes tém em comum. O que é 
exclusivo e distintivo no Cristianismo é aquilo que está baseado na reve
lagao especial de Deus na Escritura. Os grandes debates teológicos na 
igreja trataram da natureza da relagáo entre essas duas revelagoes.

Enquanto a tradigáo católica romana deu á teologia natural um peso 
maior do que a maioria dos reformadores, a ala extrema da tradigáo 
anabatista rejeitou a ordem natural e tentou, de forma revolucionária, 
estabelecer um reino do céu na térra. O socianismo também rejeitou 
a teologia natural e inferiu todo o conhecimento de Deus a partir da 
revelagáo especial. Nem mesmo Lutero ficou livre de uma interpretagáo 
dualista que separou os campos espiritual e temporal.

O resultado fo i que, no anabatismo e no socianismo, o excessivo so
brenaturalismo se transformou em racionalismo. Entre os luteranos e 
alguns calvinistas, a razáo veio a ter alguma autoridade ao lado da fé. 
Eventualmente, uma teologia natural em expansáo era avahada pelos 
racionalistas alemáes e pelos deístas ingleses para fazer com que a re
velando fosse desnecessária. Por outro lado, a influencia da filosofa de 
Emmanuel Kant levou os teólogos a buscarem meios náo-racionais de 
afirmar a realidade de Deus.

As Escrituras náofazem distingáo entre revelagáo “natural" e revela
ndo “sobrenatural”. A revelagao na criagao náo é menos sobrenatural do 
que na Escritura: em ambas, o próprio Deus está em agáo e sua criagáo, 
sustentagáo e governo providencial formam uma singular e poderosa reve
lagao constante. A revelagao já  existia antes da queda no pecado; a alianga 
das obras é um fruto da revelagáo sobrenatural. Como portadores da ima- 
gem de Deus, os seres humanos sáo intrínsecamente sobrenaturalistas.

Revelagáo sobrenatural náo é a mesma coisa que revelagáo imedia- 
ta. Toda revelagáo é mediada. Deus se fa z  conhecido através de teo- 
fanias, por palavras e por atos. O pecado náo modifica a questáo. A 
revelagáo geral de Deus permanece válida para todas as pessoas em
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todas as épocas. Há, porém, períodos nos quais a revelaqao especial nao 
ocorre. Portanto, a distinqáo entre revelaqao natural e sobrenatural nao 
é idéntica á distinqáo entre revelaqao geral e especial. O segundo termo 
é preferível ao primeiro.

E convicqáo unánime dos teólogos cristaos que a revelaqao geral é 
insuficiente. Os pelagianos afirmam a suficéncia da revelaqao natural, 
e foram seguidos, no século 18, pelos racionalistas e pelos deístas. O 
defeito de toda a revelaqao geral é que ela nao pode nos fornecer conhe- 
cimento de Cristo, da graqa divina e do perddo. Além disso, o conheci- 
mento natural nao é livre de erros e suas alegaqoes sao muito debatidas.
A revelaqao geral é de grande importancia para o mundo do paganismo.
E difícil oferecer uma interpretaqáo de consenso geral sobre a origem 
das religioes. Muitas se tornaram simpáticas á interpretaqáo evolucio
naría, embora ela ignore o fato da religiao entre os assim chamados 
povos primitivos e negue a possibilidade de retrocesso. As tentativas de 
explicar a origem e a esséncia da religiao sem fazer referencia a Deus 
e sua revelaqao cognoscível estáo fadadas ao fracasso. Até mesmo o 
paganismo sustenta algumas verdades.

Toda revelaqao -  geral e especial -  finalmente encontra seu cumpri- 
mento e significado em Cristo. A revelaqao de Deus na Escritura e em Cris
to nos fornecem os óculos de fé  que nos capacitam a entender melhor a 
revelaqao geral, e também uma base para o contraste com os nao-cristáos.
De nenhuma forma a fé  crista pode ser representada como sendo relativa a 
outro mundo ou anti-criacionista. Ao contrario, a graqa e a natureza estáo 
unidas na fé  cristá, e a revelaqáo geral vincula o reino do céu ao reino da 
térra -  ela une a criaqáo e a redenqáo em uma grande cantata escatológica 
de louvor. A graqa restaura a natureza, uma vida religiosa é tramada no 
próprio tecido da experiencia humana ordinária. Finalmente, Deus é um e 
o mesmo Deus na criaqáo e na redenqáo: a graqa restaura a natureza.

[85] Nao muito tempo atrás, instruida pela Sagrada Escritura, a teología fazia 
uma importante distingo no modo de revelado. Por um lado, as conexoes e 
convergencias entre a religiao dos cristaos e a religiao dos pagaos, entre teología 
e filosofía, nao podiam ser completamente negadas. Por outro lado, o Cristianis
mo certamente era uma religiao única e independente, essencialmente diferente 
da religiao dos pagaos. Diante dessa tensao, os teólogos cristaos primitivos fo
ram levados a fazer uma distinqáo entre revelado (religiao, teología) “natural” 
e revelagao “sobrenatural”. Materialmente, essa distingáo já pode ser encontrada 
na obra dos mais antigos país da igreja. Justino Mártir fala de um “ensino huma
no” obtido a partir da “semente da razáo (ouépiia toü A.oyou) que é inata em toda 
a ra?a humana” e de um “conhecimento [espiritual] (yvcoou;) e visao (Bewpía)” 
que vem a nós através de Cristo.1 Tertuliano tem um tratado separado sobre o 
“testemunho da alma” e se refere a um conhecimento de Deus a partir das obras 
da criacao e outro, mais completo, conhecimento pela agao de homens cheios do

1 Irineu, Apology, II, 8, 10, 13.
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Espirito, e Irineu repetidamente se expressa ao longo das mesmas linhas.2 Agos- 
tinho reconhece uma revelagao de Deus na natureza,3 mas, ao lado da razao, 
coloca autoridade e fé,4 que, sozinha, conduz ao verdadeiro conhecimento de 
Deus.5 Na obra de Joao de Damasco,6 essa distingao já tinha o caráter de dogma. 
Também a distingao posterior da teología natural em “inata” e “adquirida” pode 
ser encontrada nos autores cristaos mais antigos. Tertuliano recorre ao teste- 
munho interno da alma e á contemplagao das obras de Deus. Agostinho afirma 
expressamente que Deus pode ser conhecido a partir das coisas que sao visíveis,7 
mas se refere especialmente á autoconsciéncia e ao autoconhecimento como o 
caminho para a verdade eterna.8 Joao de Damasco já coloca claramente lado a 
lado o conhecimento inato e o conhecimento adquirido de Deus.
R evelagao “ natural” e “ sobrenatural”
Levou tempo, entretanto, para se definirem os limites entre os dois tipos de re
velagao. Por um longo tempo, os pensadores cristaos ainda tentaram provar os 
dogmas cristaos a partir da natureza e da razao. Dessa forma Agostinho (em The 
Trinity) tentou, a posteriori, provar a doutrina da Trindade, Anselmo (Cur deus 
homo?) as doutrinas da encarnagao e da satisfagao, e Alberto, o Grande, e Tomás 
de Aquino a doutrina da criagao.9 O mais radical a esse respeito foi Raymond de 
Sabunde que, em seu Líber natural sive creaturarum, mais tarde equivocadamen
te chamado de Theologia naturalis,10 tentou construir toda a doutrina crista de fé a 
partir da natureza humana, sem a ajuda da Escritura e da tradigao e sem usar o mé
todo escolástico. Mas essa argumentagao racional ainda nao era mais do que uma 
forma de ajuda que veio depois do fato. Os dogmas cristaos foram estabelecidos 
a priori com base na revelagao. “A crenga ñas coisas invisíveis é assistida pelas 
coisas que foram feitas”.11 O conhecimento que podia ser obtido pela natureza 
foi, por essa razao, restrito a certos “artigos mistos”, que focalizavam os tres ter
mos Deus, virtude e imortalidade.12 No escolasticismo, porém, a distingao entre 
teología natural e sobrenatural se tornou cada vez mais rigorosa e transformou-se 
em um contraste absoluto. Como resultado da revelagao natural, só se pode obter 
uma certa quantidade de conhecimento rigorosamente científico.13

2 Tertuliano, Apology, 11,18; Irineu, Against Heresy, II, 6, 9, 28; III, 24; IV, 6.
3 Agostinho, The L iteral M eaning o f  Genesis, IV, 32; City o f  God, VIII, 11; XIX, 1.
4 Agostinho, A gainst the Academics, III, 20; The Profit o f  Believing, 11.
5 Agostinho, Confessions, V, 5; VIII, 26; C ity o f  God, X , 29.
6 Joao de Damasco, Exposition o f  the Orthodox Faith, I, c. 1, V.
7 Agostinho, The L iteral Meaning o f  Genesis, IV, 32.
8 Agostinho, O fT rue Religión, 72; The Teacher, 38; On the Trinity, IV, 1.
9 Para Alberto Magno, veja A. Stóckl, Philosophie des M ittelalters, 3 vols. (Mainz: Kircheim, 1864-66), II, 

384ss.; Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, II, 15ss.
10 Raymond de Sabunde, Theologia Naturalis seu líber creaturarum  (Stuttgart: Bad Cannstatt, Frommann, 

1966); fac-símile da edÍ9 áo de J. Sighart (Sulzbach, 1852); cf. O. Zóckler, Theologia naturalis (Frankfurt a. M.. 
Heyder & Zimmer, 1860), 33.

11P. Lombard, Sentences, I, dist. 3.6; cf. 2.1.
12 Aquino, Summa contra Gentiles, livros 1 -  3.
13 Aquino, Summa Theol., II, 2, q. 1, art. 5; cf. Belarmino, IV, 277ss., Controversiis.
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Tomás de Aquino estava tao seguro disso que questionou se, sendo esse o 
caso, a aceitagao dessas verdades naturalmente conhecidas nao perdiam todo 
o seu mérito. Crer, afinal, é algo meritorio somente se nao se tratar de conheci- 
mento, mas de um ato de aceitagao como verdade com base na autoridade, um 
ato do intelecto motivado por uma mogao da vontade, que é movida pela graga. 
A resposta a essa pergunta sobre o mérito é que conhecer, de fato, diminui a 
natureza da fé (ratio fidei), mas que sempre permanece no crente a natureza 
do amor (ratio charitatis), i.e., a disposigáo, com base na autoridade de Deus, 
de consistentemente aceitar como verdade aquilo que é conhecido (á parte da 
fé).14 Além disso, essa disposigáo para crer nos artigos mistos com base na 
autoridade continua sendo necessária por motivos especiáis. Adicionado pela 
revelagáo sobrenatural a esse conhecimento obtido através da natureza e da 
razao está o conhecimento dos mistérios, mas esse conhecimento posterior é 
baseado exclusivamante na autoridade e é e continua sendo, do comego ao fim, 
uma questao de fé. Os mistérios do Cristianismo pertencem a uma ordem que 
nao é incidentalmente sobrenatural (como resultado do pecado), mas é intrínse
ca e estritamente sobrenatural para todo ser humano, até mesmo para os seres 
humanos sem pecado, e até mesmo para os anjos, e podem, portanto, ser co- 
nhecidos somente pela revelagao. Esse ensino particularmente católico romano 
será discutido mais adiante, no capítulo que trata da revelagao especial. Mas já 
devemos observar aqui que, na teologia católica, conhecimento e crenga, razao 
e autoridade, revelagao natural e sobrenatural, ocorrem de forma dualista, lado 
a lado. Roma, por um lado, reconhece as reivindicagoes do racionalismo na es
fera da revelagao natural e condena o sobrenaturalismo excessivo que também 
nos artigos mistos considera o conhecimento possível apenas pela revelagao. 
Por outro lado, na esfera dos mistérios ela adere tao rigorosamente quanto pos
sível ao sobrenaturalismo e condena todo racionalismo que, nos dogmas, tenta 
a priori ou a posteriori livrar-se da autoridade e da fé e tenta converté-las em 
conhecimento. Ela rejeita tanto Tertuliano quanto Orígenes e condena o tradi
cionalismo de Bonald tanto quanto o racionalismo de Hermes. De acordo com 
o Concilio Vaticano [I], a Igreja Católica Romana confessa que “Deus [...] pode 
ser conhecido com certeza pela luz natural da razao humana a partir das coisas 
criadas”, mas que é do agrado de Deus “revelar a si mesmo e aos decretos eter
nos de sua vontade á humanidade de um outro modo, sobrenatural”.15

A Reforma assumiu essa distingáo entre revelagao natural e sobrenatural ao 
mesmo tempo em que, em principio, atribuiu um significado muito diferente a 
ela. Os reformadores, de fato, admitiam uma revelagao de Deus na natureza. 
Mas a mente humana foi tao obscurecida pelo pecado que os seres humanos 
nao podem conhecer e entender corretamente essa revelagao. Portanto, foram 
necessárias duas coisas: (1) que Deus novamente incluísse, em uma revelagáo

14 Aquino, Summa Theol., II, 2, q. 2, art. 9, 10.
15 Vatican Council I, sessao III, “Dogmatic Constitution D ei Filius, On the Catholic Faith”, c. 2; in Documents 

ofVatican Council /  (1869-1870), trad. lolin F. Broderick (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1971), 37-52.
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especial, aquelas verdades que, por si mesmas, podem ser conhecidas através da 
natureza; (2) que os seres humanos, para novamente perceberem Deus na natu
reza, primeiro tinham de ser iluminados pelo Espirito de Deus. Objetivamente, 
a revelagao especial de Deus na Sagrada Escritura, que foi chamada por Calvi- 
no de óculos, foi necessária para que os seres humanos entendessem a revelagao 
geral de Deus na natureza. Subjetivamente, os olhos da fé foram necessários 
aos seres humanos para que eles vissem Deus também ñas obras de suas maos.

Igualmente importante foi a mudanza introduzida pela Reforma na forma 
pela qual a revelagao sobrenatural era vista. A revelagao sobrenatural, em pri
meiro lugar, nao significava que ela pertencia a uma outra ordem e excedía até 
mesmo o intelecto dos seres humanos sem pecado e dos anjos. Em vez disso, 
essa revelagao era sobrenatural primariamente porque ela excedía em muito 
os pensamentos e desejos de seres humanos caídos em pecado. Portanto, na 
Reforma, a teología natural perdeu sua autonomía racional. Ela nao foi mais 
tratada separadamente, mas incorporada na doutrina da fé crista.16 Houve vários 
fatores, entretanto, que impediram o desenvolvimento e a completa aplicagáo 
desse principio reformado. Por um lado, houve excesso. O anabatismo rejeitou 
completamente a ordem natural e tentou, de modo revolucionário, estabeler 
um reino do céu na térra. Os socinianos rejeitaram completamente a teología 
natural e inferiram todo o conhecimento de Deus a partir da revelagao.17 Lutero, 
por sua oposigao á doutrina escolástica (“as coisas da natureza permanecem 
incólumes”) chegou ao ponto em que negou a Aristóteles, á razao e á filosofía 
todo o direito de falar sobre assuntos teológicos e chamou a razao de pedra de 
tropego em assuntos religiosos.18 Os luteranos rigorosos seguiram o mestre, e 
a Formula Concordiae, embora reconhecendo que “a razao humana ou o inte
lecto natural do homem conservou uma vaga ideia desse conhecimento, que é 
de Deus, e conserva alguma partícula dessa lei”, enfatiza tao unilateralmente a 
obscuridade e a impotencia do homem natural em questSes de religiao que o 
vínculo entre a revelagao geral e a revelagao especial é quebrado. Em “assuntos 
espirituais como os que pertencem á conversao e á regeneragao” um ser huma
no nao é mais do que uma “pedra, um tronco ou lodo”.19

A reagáo a isso foi inevitável. No anabatismo e no socinianismo, o sobre- 
naturalismo excessivo transformou-se em racionalismo. Lutero, na medida em 
que nao pode mais negar á razao toda compreensao e discemimento, foi levado 
a fazer uma clara distingáo entre o espiritual e o secular, o celestial e o terreno, o

16 U. Zwínglio, Commentary on True and  False Religión, org. S. M. Jackson e C. N. Heller (Durham, N. C.: 
Labyrinth Press, 1981), §3, “God”; J. Calvino, Institutes o f  the Christian Religión, I, i-v; A. Polanus, Syst. Theol., 
I, 10; P. Vermigli, Loci Comm., loe. 2.

17 The Racovian Catechism, trad. Thomas Rees (Londres: Longman, Hurst, Rees, Orme e Brown, 1818), 
92.46-49; cf. O. Fock, D er Socinianismus (Kiel: C. Schróder, 1847), 307ss.

IKKóstlin, Theology o f  Luther, trad. Charles Hays, 2 vols. (Filadélfia: Lutheran Publication Society, 1897), II, 
287ss. C. E. Luthhardt, D ie Ethik Luthers, 2a. ed. (Leipzig: Dórffling & Franke, 1875), 14ss.; D. F. Strauss, Die 
Christliche Glauhenslehre, 2 vols. (Tübingen: C. F. Osiander, 1840-41), I, 31 lss.

19J. T. Müller, D ie Symbolischen B iicherdes evangelisch-lutherschen Kirche, 5a. ed. (Ciütersloh: Bertelsmann, 
1882), 589, 594.
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eterno e o temporal. Seguindo seu exemplo, os teólogos luteranos fizeram uma 
distingao entre “dois hemisférios, um dos quais é inferior, e o outro, superior”. 
Ñas coisas terrenas, a razao ainda é livre e capaz de produzir muito bem: em 
seus dominios, ela é, em certa medida, autoconfiante e independente da fé.20 
Calvino tampouco, embora por causa de sua teoria da graga comum estivesse 
em uma posigao muito mais favorável que Lutero, nem sempre foi bem-su- 
cedido em transcender a antiga dicotomia dualista entre revelagao natural e 
sobrenatural.21 Como resultado, a razao novamente alcangou uma certa auto- 
ridade ao lado da fé. Parecia que a razao nem sempre tinha de ser guiada pela 
fé e era, de fato, mesmo que fosse em uma pequeña e indiferente área da vida, 
livre e independente. Com seu direito sendo garantido -  ou pelo menos nao 
seriamente contestado -  a razao usou isso em seu próprio proveito e gradual
mente expandiu seus dominios. Primeiro em questoes civis, depois na ciencia, 
logo também na filosofía, a razao se elevou a uma posigao ao lado e contrária á 
fé. Alsted, que publicou uma “teología natural” independente (1615), relacio- 
nou com o seu conteúdo sete dogmas: Deus existe; devemos amá-lo acima de 
todas as coisas; devemos viver uma boa vida; nao devemos fazer a outros aquilo 
que nao queremos que fagam conosco; devemos dar a cada um aquilo que lhe 
é devido; ninguém deve ser injustigado; há mais valor no bem comum do que 
no bem privado.22 Muitos teólogos reformados acompanharam essa tendencia, 
especialmente quando a filosofía cartesiana ganhou mais influencia.23

Como resultado do deísmo inglés e do racionalismo alemao, a teología “natural” 
ou “racional” aumentou tanto seu poder e prestigio que rejeitou a religiao revelada 
como totalmente desnecessária. Herbert de Cherbury (1581-1648) dedicou cinco 
artigos ao conteúdo da religiao natural: que Deus é supremo; que ele deve ser ado
rado; que a virtude é a parte principal de sua adoragáo; que devemos nos angustiar 
por causa de nossos pecados e nos voltarmos para ele; que, de dentro da bondade 
e da justiga de Deus, recompensa e punigao sao concedidas, seja nesta vida ou na 
próxima.24 Mas, depois de ter banido a religiao revelada, a própria teología natural 
foi censurada. Kant afirmou em sua Critique o f Puré Reason que ela é restrita aos 
fenómenos da percepgao do sentido e nao pode penetrar o supersensível nem o so
brenatural. A historia das religioes demonstrou que uma religiao puramente natural 
nao existe em nenhum lugar e que todas as religioes sao positivas (concretas). O 
criticismo bíblico corroeu a revelagao sobrenatural e apagou os limites entre ela e 
a revelagao natural. Uma convicgao comum surgiu, portanto, de que para que nós 
obtenhamos algum conhecimento de Deus, devemos encontrar um outro caminho, 
que nao seja a razao e a prova científica, viz., o caminho da fé, ou da experiencia 
moral ou da fantasía. A teología e a religiao natural, e, consequentemente, também

20 J. Kóstlin, Theology o f  Luther, II, 244ss.; H. F. F. Schmid, The Doctrinal Theology o f  the Evangelical Church, 
trad. Charles A. Hay e Henry E. Jacobs, 5a. ed. (Filadélfia: United Lutheran Publishing House, 1899), 192ss.

21J. Calvino, Institutes, II, 2, 12, 13.
22 Alsted, P raecognitia Theol., 37-114.
23 Cf. J. I. Doedes, Inleiding tot de Leer van G od  (Utrecht: Kemink, 1880), 200ss.
24 G. V. Lechler, Geschichte des Englischen Deismus (Stuttgart: J. G. Cotta, 1841), 42.
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a revelagao natural, perderam seu valor. As provas para a existencia de Deus, da 
alma e da imortalidade foram abandonadas e banidas da dogmática. Pierson che- 
gou a declarar que a educagáo em teologia natural ñas universidades nacionais era 
um desperdicio dos recursos nacionais.25 No entanto, na lei da educagao superior,26 
sob o título de historia da doutrina de Deus e de filosofía da religiao, o assunto foi 
novamente incluido. O Professor Doedes, que rejeitou a teologia natural em sua 
Encyclopedia, realmente voltou a ensiná-la em sua Introduction to the Doctrine 
o f God (1880) e The Doctrine o f God (1871) (holandés). Tudo aponta para o fato
-  como será mostrado quando falarmos a respeito de Deus -  de que as provas para 
a existencia estavam novamente ganhando valor. A sólida ideia inerente á velha 
teologia natural está gradualmente ganhando maior reconhecimento.
T oda revelaqáo é sobrenatural
[86] A Escritura, embora conhega uma ordem natural estabelecida, no caso da 
revelagao, náo faz distingáo entre revelagao “natural” e “sobrenatural”. Ela usa 
os mesmos termos para ambas: nb:, tjKwepoiJv e kttokkXutttí l v  para a revelagao 
natural (e . g Jó 12.22; 33.16; 36.10; Rm 1.18, 19). Nósgen27 estava, portanto, 
errado quando se opós a dar á revelagao de Deus na natureza o nome de “re
velagáo”. Realmente, de acordo com a Escritura, toda revelagáo, inclusive na 
natureza, é sobrenatural. A palavra em si nada diz sobre o modo pelo qual algo 
é revelado, mas apenas comunica que algo que estava escondido vem á luz. Na 
área da religiao, isso indica que Deus tem uma vida independente que é distinta 
da natureza e agora, de uma forma ou de outra, apresenta-se diante dos olhos 
de suas criaturas racionais. Estritamente falando, portanto, só podem falar em 
revelagáo aqueles que reconhecem uma “ordem acima dessa ordem natural”, 
uma ordem sobrenatural, e todo aquele que emprega a palavra nesse sentido é 
um “sobrenaturalista”, mesmo que só admita uma revelagáo que ocorre “natu
ralmente”. A distingáo entre uma revelagao natural e uma sobrenatural nao é 
derivada da agáo de Deus, que se expressa tanto em uma revelagáo quanto em 
outra, mas do modo pelo qual a revelagáo ocorre, viz., “através” ou “provindo 
de além” desta ordem natural. Em sua origem, toda revelagáo é sobrenatural. 
Deus está sempre trabalhando (Jo 5.17).

Essa obra externa de Deus comega com a criagáo. A criagao é a primeira 
revelagáo de Deus, o inicio e o fundamento de toda a revelagáo subseqüente. 
O conceito bíblico de revelagáo está arraigado no de criagao.28 Deus primeiro 
apareceu externamente diante de suas criaturas na criagáo e se revelou a elas.

25 A. Pierson, Eene Levensbeschouwing, 2 vols. (Haarlem: Kruseman & Tjeenk Willink, 1875), 83.
26 Nota do organizador: Bavinck está se referindo aqui á lei parlamentar holandesa de 1876 a respeito da edu

c a d o  superior, que estabeleceu departamentos nao-confessionais de estudos religiosos em todas as universidades 
públicas da Holanda.

27 D. F. N ósgen, “Wesen und Umfang der Offenbarung nach dem Neuen Testament”, Beweis des Glaubens
26 (1890): 416-17.

28 G. F. Oehler, Theology o f  the O íd  Testament, trad. Ellen D. Smith e Sophia Taylor (Edimburgo: T. & T. 
Clark, 1892-93), 21.
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Ao criar o mundo por sua palavra e dar-lhe vida através de seu Espirito, Deus 
delineou os contornos básicos de toda a revelagao subseqüente. Mas ¡mediata
mente associada ao evento da criagao está a agao da providencia. Esse, também, 
é um poder onipotente e onipresente e um ato de Deus. Tudo o que existe e 
acontece é, em um sentido real, uma obra de Deus e, para o devoto, uma revela- 
gao de seus atributos e perfeigoes. E assim que a Escritura enxerga a natureza e 
a historia. Criagao, sustentagao e govemo formam uma revelagao permanente e 
singularmente poderosa de Deus. Nenhum conjunto de poesias sobre a natureza 
superou ou sequer se igualou ao de Israel.29 Para o crente, tudo na natureza fala 
de Deus. Os céus proclamam a gloria de Deus, e o firmamento anuncia as obras 
das suas maos. A voz de Deus é como grandes águas. Essa voz despedaga os 
cedros; ela ribomba em um trovao e uiva no furacáo. A luz é sua vestimenta; os 
céus, sua cortina; as nuvens, sua carruagem. Seu sopro cria e renova a térra. Ele 
faz chover e faz seu sol brilhar sobre justos e injustos. Erva e forragens, chuva 
e estiagem, anos frutíferos e estéreis, de fato, todas as coisas acontecem nao 
por acaso, mas por sua mao paternal. A interpretagao bíblica da natureza e da 
historia é religiosa e, portanto, também sobrenatural.

Para a Escritura, a religiao e a revelagao sobrenatural estao muito intima
mente relacionadas. Ela fala dessa revelagao nao somente depois, mas também 
antes da queda. A relagao Deus/ser humano no estado e integridade é descrita 
como sendo de contato e associagao pessoal. Deus fala com os seres huma
nos (Gn 1.28-30), dá a eles mandamentos que eles nao conheceriam através 
da natureza (Gn 2.16), e, como por sua própria mao, traz para o homem uma 
mulher para ser sua ajudadora (Gn 2.22). A alianga das obras (foedum operum) 
nao é uma alianga da natureza (foedus naturaé) no sentido de que surge de 
uma propensao humana natural, mas é um fruto da revelagao sobrenatural. E, 
como a alianga das obras nada mais é do que a forma de religiao adequada a 
seres humanos criados á imagem de Deus que ainda nao tinham alcangado seu 
destino, podemos [seguramente] dizer que a Escritura nao concebe a religiao 
pura sem a revelagao sobrenatural. O sobrenatural nao é estranho á natureza 
humana, nem á natureza das criaturas: ele pertence, por assim dizer, á esséncia 
da humanidade. Os seres humanos sao imagens de Deus e semelhanga de Deus 
e, através da religiao, mantém uma relagao direta com Deus. A natureza dessa 
relagao implica que Deus pode se revelar objetiva e subjetivamente aos seres 
humanos, criados á sua imagem. Nao há religiao sem tradigao, dogma e culto, e 
cada uma dessas realidades está entrelagada com o conceito de revelagao. Todas 
as religioes, reconhecidamente, sao concretas e baseadas nao somente na reve
lagao natural, mas também na (real ou suposta) revelagao sobrenatural. E todos 
os seres humanos, por natureza, reconhecem o sobrenatural. O naturalismo, 
assim como o ateísmo, é uma invengao da filosofía, mas nao tem apoio na na
tureza humana. Desde que a religiao seja parte integrante da esséncia de nossa 
humanidade, os seres humanos sao e serao sobrenaturalistas. Todos os crentes,

29 A. Pierson, G eestelyke Vooroaders, 5 vols. (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink, 1887), I, 389ss.
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independentemente de sua persuasao particular, embora possam ser naturalistas 
em sua cabega, sao sobrenaturalistas em seu coragao.

Aqueles que desejam banir o sobrenatural da religiao e, portanto, de suas pró- 
prias oragoes, de sua comunhao com Deus, estao matando a própria religiao. Pois 
a religiao pressupoe real semelhanga e comunhao com Deus e é completamente 
sobrenatural. Ela é inseparável da crenga de que Deus está acima da natureza e 
de que pode fazer com ela o que quiser; que ele faz com que a ordem natural 
seja útil á ordem moral, os reinos do mundo ao reino dos céus, a natureza (4>úolc;) 
ao ethos. Portanto, foi corretamente dito que a oragao por um coragao puro é 
tao sobrenaturalista quanto a oragao por um corpo saudável (Pierson). O teísta 
que quer ser verdadeiramente teísta e nega a revelagao sobrenatural de maneira 
nenhuma ficará só nessa negagao. Ou ele volta para o deísmo ou para o pante
ísmo, ou tem de seguir adiante e abragar também a possibilidade de revelagao 
sobrenatural. Pois nem uma só religiao pode se confinar as verdades abstraías 
da religiao natural. A única verdade alternativa para o reconhecimento do sobre
natural, portanto, nao é o deísmo racionalista, mas o naturalismo, Le., a crenga 
de que náo há um poder mais elevado além daquele que é imánente na presente 
ordem natural e que se revela [ali]. Mas, nesse caso, perde-se toda a garantia para 
a crenga no triunfo do bem, na vitória final do reino de Deus, no poder da ordem 
moral mundial. Pois o bem, a verdade, a ordem moral mundial e o reino de Deus 
sao assuntos que nao tém poder para se concretizarem por si mesmos. A espe- 
ranga de que os seres humanos os trarao á supremacía e produziráo o poder da 
verdade é diariamente golpeada por desapontamentos. Seu triunfo é assegurado 
somente se Deus for um ser pessoal onipotente que, em face de toda oposigáo, 
levar toda a criagáo ao objetivo que ele tem em mente. A religiao, a moralidade, 
o reconhecimento de um destino para a humanidade e para o mundo, a crenga no 
triunfo do bem, uma visao de mundo teísta, a crenga em um Deus pessoal, tudo 
isso está inseparavelmente ligado ao sobrenaturalismo. Em resumo: a ideia de 
Deus e a ideia de religiao envolvem a ideia de revelagáo.30

A revelagáo sobrenatural náo pode, entretanto, ser igualada á revelagao ¡me
diata. A distingáo entre revelagao mediada e imediata tende, em diferentes pe
ríodos, a ser entendida em sentidos diferentes. No passado, uma revelagáo era 
chamada imediata se ela chegava áquele que a recebia sem um intermediário, 
e era chamada de mediada quando era transmitida por anjos ou por outros se
res humanos.31 Como a revelagáo usualmente veio aos profetas e apóstolos em 
pessoa, mas a nós somente através de seus escritos, a primeira, como revelagáo 
imediata, poderia ser contrastada com a segunda, como revelagáo mediada. Nos 
escritos dos teólogos racionalistas e modernistas, esses termos geralmente ad- 
quiriram um significado totalmente diferente, aumentando, assim, a confusáo na

30 A. Pierson, Gods Wondermacht en ons Geestel'ijke Leven (Haarlem: H. D. Tjeenk Willink, 1887), 10ss., 
36ss.; James Orr, The Christian View o f  G od  and  the World {Grand Rapids: Kregel, 1989 [3a. ed., 1887]); cf. Rau- 
wenhoff, W ijsbegeerte van de G odsdienst (Leiden: Brill & Van Doesburgh, 1873), 530ss.

31 Witsius, M iscellaneorum Sacrororum libri quatro (Herbom: Joh. Nicolai Andreae, 1712), I, 16.
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interpretagáo da revelagao.32 Em um sentido estrito, nao há revelagao imediata 
nem na natureza nem na graga. Deus sempre usa um meio -  seja tomado de entre 
as criaturas ou escolhido livremente -  pelo qual se revela aos seres humanos. Por 
sinais e símbolos, Ele faz com que sua presenga seja sentida entre eles; por atos, 
Ele proclama seus atributos; por discurso e pela linguagem Ele faz conhecidas a 
eles sua vontade e sua mente. Até mesmo nos casos em que Ele se revela inter
namente na consciéncia humana, através de seu Espirito, essa revelagao sempre 
ocorre orgánica e, portanto, mediatamente. A distancia entre o Criador e a cria
tura é grande demais para que os seres humanos percebam Deus diretamente. O 
finito nao é capaz de conter o infinito (finitum non est capax infiniti).

Se no estado de gloria haverá uma visao de Deus com respeito ao seu ser 
(visio Dei per essentiam) é algo que só poderemos examinar mais tarde. Mas, 
nessa dispensagao, toda revelagao é mediada. Nenhuma criatura pode ver ou 
entender Deus como ele é e como ele fala em si mesmo. A revelagao, portanto, 
é sempre um ato de graga: nela, Deus condescende a encontrar sua criatura, uma 
criatura feita á sua imagem. Toda revelagao é antropomórfica, um tipo de huma- 
nizagáo de Deus. Ela sempre ocorre em certas formas, em modos específicos. 
Na revelagao natural, seus pensamentos divinos e eternos foram depositados 
em criaturas de uma forma adequada á criatura, de forma que podiam ser enten
didas pelo processo humano de pensamento. E, na revelagao sobrenatural, Ele 
se liga ao espago e ao tempo, adota a linguagem e os discursos humanos e faz 
uso de meios humanos (Gn 1.28; 2.16s., 21s; 3.8s.). E, através desses meios, os 
seres humanos entenderam Deus táo claramente quanto a pessoa devota agora 
percebe o discurso de Deus na natureza. Assim como a revelagao de Deus na 
natureza e na historia é impossível e enganosa para o crente, assim também a 
revelagao sobrenatural no curso da qual Deus usa meios extraordinários, mas 
para os quais ele também abre os olhos das pessoas de uma forma especial. 
Portanto, no estado de integridade, de acordo com o ensino da Escritura, a reve- 
lagáo natural e a sobrenatural andavam juntas. Elas nao eram opostas, mas com
plementares. Ambas eram mediadas e limitadas a certas formas. Ambas eram 
baseadas na ideia de que Deus, em sua graga, condescende aos seres humanos e 
se acomoda a eles. E os modos de ambas sao que Deus faz sentir sua presenga, 
faz com que sua voz seja ouvida, e suas obras sejam vistas. Desde o inicio, por 
teofanias, palavra e ato, Deus se fez conhecido ás pessoas.

Mas é notável que o pecado, que entrou no mundo através dos primeiros se
res humanos, nao produza mudangas no fato da revelagao em si. Deus continua 
a se revelar, Ele nao se retirou. Antes de tudo, ao longo de toda a Biblia, somos 
ensinados sobre a revelagao geral. A revelagao de Deus comegou na criagao e 
continua na sustentagao e no govemo de todas as coisas. Ele se revela na natu
reza ao nosso redor, exibe nela seu eterno poder e divindade, e, em béngaos e 
juízos, alternadamente mostra sua bondade e sua ira (Jó 36; 37; SI 29; 33.5; 65;

32 R. Rothe, Zur Dogmatik, 2a. ed. (Gotha: Perthes, 1869), 55ss., 64ss.; F. Nitzsch, Lehrbuch der evangelischen  
Dogmatik, 3a. ed., prep. por Horst Stephan (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1902), 163ss.
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67.7; 90; 104; 107; 145; 147; Is 59.17-19; Mt 5.45; Rm 1.18; At 14.16-17). Ele 
se revela na historia das nagóes e das pessoas (Dt 32.8; SI 33.10; 67.4; 115.16; 
Pv 8.15, 16; At 17.26; Rm 13.1). Ele também se revela no coragao e na cons
ciencia de cada individuo (Jó 32.8; 33.4; Pv 20.27; Jo 1.3-5, 9, 10; Rm 2.14, 15; 
8.16). Essa revelagao de Deus é geral, perceptível como tal e inteligível a todo 
ser humano. A natureza e a historia sao o livro da sabedoria e da onipoténcia 
de Deus, de sua bondade e de sua justiga. Todas as pessoas, em certa medida, 
reconhecem essa revelagao. Até mesmo a idolatría pressupoe que o “poder” e 
a “divindade” de Deus se menifestam ñas criaturas. Os filósofos, os cientistas 
naturais e os historiadores geralmente falam em palavras admiráveis sobre essa 
revelagao de Deus.33 Essa revelagao geral foi, em todos os tempos, aceita uná
nimemente e defendida na teología crista.34 Ela foi particularmente defendida e 
altamente valorizada entre os teólogos reformados.35

Mas, de acordo com a Escritura, essa revelagao geral nao é puramente natural: 
ela também contém elementos sobrenaturais. A revelagao que ocorreu ¡mediata
mente depois da queda tem caráter sobrenatural (Gn 3.8ss.) e, através da tradigao, 
tomou-se possessao da humanidade. Por um longo tempo, o conhecimento ori
ginal e o servigo de Deus permaneceram intactos, em um estado mais ou menos 
puro. Caim recebeu graga superior á justiga, e até mesmo se tomou o pai de uma li- 
nhagem que deu ímpeto á cultura (Gn 4). A alianga que, depois do dilúvio, foi feita 
com Noé, e, nele, com toda a raga humana, é uma alianga da natureza, contudo nao 
mais natural, mas fruto de uma graga sobrenatural nao-obrigatória (Gn 8.21, 22; 
9.1 -17). A Escritura repetidamente menciona os milagres que Deus realizou diante 
dos olhos dos pagaos (no Egito, em Canaa, Babel, etc.), e revelagóes sobrenatu
rais que foram dadas a nao-israelitas (Gn 20; 31.24; 40; 41; Jz 7; Dn 2.4ss., etc.). 
As religioes pagas, consequentemente, nao repousam somente sobre o reconheci- 
mento da revelagao de Deus na natureza, mas, muito certamente, também sobre 
elementos que, desde os tempos mais antigos, foram preservados da revelagao 
especial pela tradigao, muito embora essa tradigao, em geral, já nao fosse pura. 
E nem mesmo uma operagao de forgas sobrenaturais no mundo pagáo é a priori 
impossível ou mesmo improvável. Pode haver verdade no apelo ás revelagóes, um 
apelo que é comum a todas as religioes. De modo inverso, nem tudo o que pertence 
á área da graga especial é, estritamente falando, sobrenatural. Longos períodos se

33 E.g., Xenofonte, M emorabilia, I, 4, 5; Cicero, The Nature o f  the Gods, II, 2; idem, On D ivination, II, 72; cf. 
para os praticantes de ciéncia, O. Zóckler, Gottes Zeugen im Reich der N atur (Gütersloh: C. Bertelsmann, 1881): 
K. A. Kneller, D as Christenthum u n dd ie  Vertreter der neueren Naturwissenschaft (Freiburg im B.; St. Louis, Mo: 
Herder, 1903). Uma tra d u jo  inglesa por T. M. Kettle, Christianity and the L eaders o f  M odern Science foi publi
cada em 1911 por B. Herder (Londres, St. Louis), e reimpressa em 1995 por Real-View Books, Fraser, Mich.

34 Irineu, A gainst Heresies, II, 6; Tertuliano, A gainst Marcion, I, 10; Agostinho, C ity o f  God, 8, 9ss., 19, 1; 
The Trinity, 4, 20; Joao de Damasco, The Ortodox Faith, I, 1 e 3; Aquino, Summa contra Gentiles, 1 -  3; idem, 
Summa Theol., 1, q. 2; cf. H. Denzinger, Vier Bücher von der religiósen Erkenntniss., 2 vols. (1856; reimpresso, 
Frankfurt/M.: Minerva-Verlag, 1967), II, 27-45.

35 J. Calvino, Institutes, I, iv; cf. A. Schweizer, D ie Glaubenslehre der evangelisch-reformirten Kirche (Zünch: 
Orell, Fussli, 1847), I, 241ss.; H. Heppe, Reformed Dogmatics rev. e org. por Emst Bizer e trad. por G. T. Thomson 
(1950; reimpressao, Grand Rapids: Baker, 1978), lss.; J. H. Scholten, D e Leer der Hervormde Kerk, 2a. ed., 2 vols. (Lei- 
den: R Engels, 1850-51), I, 304-26; J. I. Doedes, Inleiding tot de Leer van G od  (Utrecht: Kemink, 1876), 107-252.
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passaram na historia de Israel, muitos dias e anos na vida de Jesús, e, da mesma 
forma, na vida dos apóstelos, nos quais nenhuma revelagao sobrenatural ocorreu 
e que, contudo, fonnam uma parte importante da historia da revelagao. Quando 
Jesús prega o evangelho ao pobre, isso nao tem menos peso do que quando ele cura 
os enfermos e ressuscita os mortos. Sua morte, que parece “natural”, nao é menos 
importante que seu nascimento sobrenatural. Portanto, a distingao entre revelagao 
natural e sobrenatural nao é idéntica á distingao entre revelagao geral e revelagao 
especial. Para descrever a dupla revelagao que serve de base para as religioes pa
gas e a religiao da Escritura, a segunda distingao é preferível á primeira.
A R E V E L A D O  GERAL É INSUFICIENTE
[87] Por várias razóes, porém, essa revelagao geral nao é suficiente. Nesse ponto, 
também, os teólogos cristaos sao unánimes. Contra os gnósticos, Irineu afirma o 
caráter limitado do conhecimento humano, enquanto Justino Mártir, Tertuliano, 
Lactáncio, Amobius e outros descrevem a fraqueza da razao em cores vivas.36 
Agostinho nao nega que, entre os pagaos, também há alguma verdade que pode 
ser usada de modo proveitoso pelos cristaos,37 mas, para ele, a filosofía nao é o 
caminho verdadeiro para a salvagáo. Ela só pode ensinar a uns poucos, e esses 
poucos só podem ensinar um pouco.38 Ela conhece o objetivo, mas nao o caminho 
que leva a ele.39 Ela geralmente leva as pessoas a extraviar-se e suprime a verdade 
em injustiga (The Trinity 13, 24), nao a busca piedosamente (Conf 5, 4), carece 
do amor que é necessário para o conhecimento da verdade (City o f God 9, 20), e 
é impedida, por seu próprio orgulho, de adquirir o conhecimento da verdade, pois 
somente a humildade é o caminho para a vida.40 Portanto, outro caminho para a 
verdade é necessário, viz., o caminho da autoridade.41 Tomás de Aquino afirma a 
necessidade de revelagao até mesmo para os artigos mistos, também conhecidos 
á razao42 A Igreja Católica Romana já afirmou a insuficiéncia da teología natural 
no prefácio do Catecismo Romano e no Concilio Vaticano [I], segao III, capítu
lo 2, sobre a revelagao, e cánones 2, 2-4. Os teólogos protestantes concordara 
com os católicos sobre a insuficiéncia da revelagao geral.43 Em tempos antigos, 
a suficiéncia da revelagao geral e da religiao natural baseada nela foi ensinada 
somente pelos pelagianos, que adotavam um caminho triplo para a salvagáo, viz., 
a lei da natureza, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Na igreja crista, sempre houve 
um número de teólogos que sustenta uma posigao mais favorável em relagáo aos 
pagaos e até mesmo a possibilidade de sua salvagáo, como Justino, Clemente de

36 Justino Mártir, em sua introdu9 ao ao seu D ialogue with Trypho; Tertuliano, A Treatise on the Soul, 1; Lac
táncio, The D ivine Instituíes, III, 1; IV, 1; Amobius, A gainst the Heathen, I, 38; II, 6.

37 Agostinho, On Christian D octrine, II, 60.
38 Idem, On the Trinity, XIII, 12; City o f  God, XII, 20; The Usefulness ofB elief, X, 24.
39 Idem, Confessions, V, 5; VII, 26; City o f  God, X, 29.
40 Idem, On the Trinity, XIII, 24; Confessions, V, 4; City o f  God, II, 7; IX, 20.
41 Idem, On True Religión, c. 24; On the M oráis o f  the Catholic Church, I, 2.
42 Aquino, Summa Theologica, I, q. (1) art. 1; ídem, Summa contra Gentiles, I, 4.
43 J. Calvino, Institutes, I.v .ll; I,vi; Heidegger, Corpus Theol. I §9-13; Trigland, Antapologia, c. 17; J. C. Owen, 

Theologoumena, I, c. 6; Turretin, Institutes ofElenctic Theology, 1 q. 4; B. de Moor, Theol. Christ., I, 61ss.
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Alexandria, Erasmo, Zwínglio e outros.44 Via de regra, porém, sua interpretagao 
estava baseada nao na doutrina da suficéncia da revelagao geral, mas na premissa 
de que Deus também estava agindo com sua graga especial entre os pagaos, nesta 
vida ou na futura. Em contraste, a total suficiencia da revelagao geral e da religiao 
natural foi ensillada no século 18 pelos deístas e racionalistas, como Cherbury, 
Tindal, Collins, Rousseau, Kant e outros.45

Sobre a insuficiencia da revelagao geral, entretanto, raramente pode haver 
alguma dúvida. Em primeiro lugar, isso fica evidente pelo fato de que essa reve
lagao no máximo nos fomece conhecimento da existencia de Deus e de alguns 
de seus atributos, tais como a bondade e a justiga, mas nos deixa absolutamente 
alheios á pessoa de Cristo, que é o único caminho para o Pai (Mt 11.27; Jo 14.6; 
17.3; At 4.12). A revelagao geral, portanto, é insuficiente para os seres humanos 
como pecadores: ela nada sabe sobre a graga e o perdáo e, frequentemente, 
é uma revelagao da ira (Rm 1.18-20). A graga e o perdao, que, para os seres 
humanos caídos, tém de ser o conteúdo primário da religiao, sao atos da boa 
vontade de Deus, nao da natureza e da necessidade. A revelagao geral pode, 
no máximo, comunicar certas verdades, mas nao comunica fatos, nem historia 
e, portanto, nada muda na existéncia. Ela de alguma forma ilumina a mente e 
restringe o pecado, mas nao regenera a natureza de seres humanos caídos e do 
mundo. Ela pode instilar temor, mas nao confianga e amor.46

Em segundo lugar, o conhecimento que a revelagao geral pode oferecer nao é 
apenas escasso e inadequado, mas também incerto, consistentemente misturado 
com erro e, para a grande maioria das pessoas, inatingível. A historia da filosofía 
tem sido a historia de sistemas que rompem uns com os outros e acabam termi
nando entre os gregos, no ceticismo; nos tempos medievais, no nominalismo e, 
hoje, entre muitos, no agnosticismo. As verdades mais necessárias á religiao (a 
existéncia de Deus; a origem e o destino da humanidade e do mundo; pecado e 
perdao; recompensa e punigao) sao alternadamente ensinadas e combatidas. Sobre 
todos esses assuntos, nenhuma certeza adequada pode ser obtida na filosofía. Ci
cero, portanto, corretamente pergunta: “Todo filósofo eminentemente competente 
e sério náo se confessa ignorante de muitas coisas e que -  ainda mais -  ainda há 
muitas coisas a serem aprendidas por ele?”.47 Mas, mesmo que alguns pensado
res chegassem a alguma verdade e conhecimento puro, ele inevitavelmente seria 
misturado com erros de toda sorte. Todo sistema filosófico tem lacunas e defeitos. 
Platáo, cujo sistema, de acordo com Agostinho,48 é o que mais se assemelha ao 
Cristianismo, defende a pederastía, a prática de se abandonarem as criangas doen- 
tes, a comunhao de esposas, etc. Até mesmo na moralidade há muita divergencia

44 Cf. G. J. Vossius, H isíoriae de Controversiis: Quas Pelagius (Amsterdá: Elzevier, 1655), 383ss.
45Lechter, Geschichte des englischen Deismus (Stuttgart: J. G. Cotta, 1841); K. G. Bretscheider, Systematische 

Entwicklung aller in der Dogm atik verkommende Begriffe (Leipzig: J. A. Barth, 1841), 35ss.; J. Clarisse, Encyclopae- 
diae theologicae epitome (Lugduni Batavorum: Apud S. et J. Luchtman, 1852), 405ss.; Doedes, Inleiding, 197ss.

46 W. G. T. Shedd, D ogm atic Theology, 3a. ed., 3 vols. (Nova York: Scribner, 1891-94), I, 66, 218.
47 Cicero, Tuscalan Disputations, I, 5.
48 Agostinho, City o f  God, VIII, 5.
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e incerteza: “A verdade, deste lado dos Pirineus, é o erro do outro lado” (Pascal). 
“Nao sei nada tao absurdo que se possa dizer que já nao tenha sido dito por algum 
filósofo.”49 E, mesmo que os filósofos tivessem a mais espléndida e pura doutrina 
á sua disposigáo, eles ainda precisariam de autoridade para obter aceitagao para 
ela entre as pessoas. Na prática da vida, portanto, eles mesmos frequentemente 
se adaptam a crengas e á moral popular. Seja assim ou a afirmagao hipócrita “eu 
odeio o povo comum e mantenho distancia”, eles soberbamente evitam o contato 
com as pessoas. As controvérsias entre eles mesmos e a ruptura entre seu ensino e 
sua vida enfraqueceu sua influencia. E, mesmo que tudo isso nao tivesse aconte
cido, o ensino dos filósofos nunca teria se tornado ou permanecido a religiao das 
pessoas, porque, em assuntos de religiao, o clericalismo intelectual e a hierarquia 
científica sao intoleráveis. Por essa razao, Tomás de Aquino estava absolutamente 
certo quando disse que o conhecimento só é apropriado a uns poucos, e que, até 
mesmo naquelas verdades que a revelagao geral faz conhecidas a nós, a revelagao 
[especial] e a autoridade sao necessárias, porque esse conhecimento, que só é 
adequado a uns poucos, exigiría muito tempo para estudo e, mesmo assim, per
manecería incompleto e incerto.50

Em terceiro lugar, a insuficiéncia da revelagao natural é claramente demons
trada pelo fato de que nem uma só pessoa se contenta com a assim chamada 
religiao natural. A religiao geral dos deístas, a religiao da “razao moral” de Kant, 
da “piedade” e da “obediéncia” de Spinoza sao, todas elas, meras abstragoes que 
nunca existiram na realidade. Mesmo que os cinco artigos de Herbert ou a trilogía 
racionalista de Kant fossem completamente certos e demonstráveis por rigorosos 
padroes científicos, eles ainda seriam incapazes de fundar uma religiao ou plantar 
uma igreja. Pois a religiao é algo que é totalmente diferente da ciencia: tem outra 
fonte e outro fundamento. O século 18 foi capaz de encontrar prazer ñas verda
des da razao e em vas abstragoes. O século 19, com sua nogao de historia, logo 
percebeu que essa religiao nao existía e nao pode existir em nenhum lugar. Hoje, 
geralmente há conformidade em que todas as religioes sao concretas e repousam 
sobre a revelagao.51
A REVEEAgÁO GERAL E  A  UN1VERSAL1DADE D A  RELIGIAO

[88] Isso nao significa dizer, contudo, que a revelagao geral perdeu seu valor 
e importancia. Em primeiro lugar, ela é de grande importancia para o mundo 
do paganismo. Ela é o fundamento estável e permanente de todas as religioes

49 Cicero, On Divination, II, 58; cf. Montaigne in Stóckl, Philosophie des M ittelalters, III, 372.
50 Aquino, Summa Theol., I, q. 1, art. 1; II, 2 q. 2, art. 4; ídem, Summa contra Gentiles, I, 4.
51 F. Schleiermacher, The Christian Faith, org. H. R. Macintosh e J. S. Steward (Edimburgo: T. & T. Clark, 

1928), §10. A lém  disso, veja A. Ritschl, Rechtfertigung und Versóhnung, 4a. ed., 3 vols. (Bonn: A. Marcus, 1895- 
1903), 111,4,500); idem, Unterricht in der christliche Religión, 3a. ed. (Bonn: A. Marcus, 1886), 20; F. H. R. Frank, 
System der christlichen Wahrheit, 2 vols. (Erlangen: A. Deichert, 1878-80), I, 512ss; J. Doedes Encylopaedie  
der Christelijke Theologie (Utrecht: Kemink,1876), 190-91; W. Bender, “Zur Geschichte der Emancipation der 
natürlichen Theologie”, Jahrbuch ju r  Protestantischen Theologie (1883): 529-92; R. Rütschi, “Die Lehre von der 
natürlichen Religión und von Naturrecht“, Jahrbuch f i ir  Protestantischen Theologie (1884): 1-48; S. Hoekstra, 
Wijsgerige Godsdienst, I, 19ss.
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pagas. A Sagrada Escritura pronuncia um juizo severo sobre o “etnicismo” e 
explica sua origem em termos de apostasia do puro conhecimento de Deus. 
Esse conhecimento, que era possessao humana original, continuou por um lon
go tempo a exercer uma influencia fermentadora (Gn 4.3; 8.20), e a criagao re- 
velou o eterno poder e a divindade de Deus (Rm 1.20). Mas as pessoas, embora 
conhecessem a Deus, nao o honraram como Deus nem lhe deram gragas, e se 
tomaram fúteis em seu pensamento e suas mentes insensíveis foram obscureci
das. Além disso, a confusao das línguas e a dispersao dos povos (Gn 11) foram 
certamente de grande importancia para o desenvolvimento do politeísmo.52 A 
palavra hebraica ’ii (a massa do povo ou nagao unida pela origem e pela lin
guagem), ao lado de ob (as pessoas relacionadas por um govemo unificado), 
também sugerem isso. Pois cru (gr. e9vr|) é comumente usado para denotar as 
nagoes gentílicas e refere-se nao somente aos povos, mas também aos pagaos. 
A palavra tem um uso nacional, mas também tem um significado etno-religioso, 
assim como a palavra latina pagani e nossa palavra “pagao”.53

Na dispersao da raga humana em povos separados, a unicidade de Deus e, por
tanto, a pureza da religiao, foi perdida. Cada povo ou nagao adquiriu seu próprio 
deus nacional. Uma vez que o conceito de unidade e absolutismo de Deus tenha 
sido perdido, outros poderes puderam gradualmente ser reconhecidos e venera
dos como deuses ao lado desse deus nacional. Como a ideia do divino tomou-se 
impura e declinada, as várias forgas da natureza vieram á tona e cresceram em 
importancia. A fronteira entre o divino e o humano foi apagada e a religiao pode 
se degenerar até mesmo em animismo e fetichismo, feitigaria e magia. De acordo 
com a Escritura, portanto, o caráter das religioes pagas consiste em idolatría. Os 
deuses pagaos sao ídolos, eles nao existem: eles sao mentira e vaidade (Is 41.29; 
42.17; 46.1 s.; Jr 2.28; SI 106.28; At 14.15; 19.26; G1 4.8; ICo 8.5). Nessas reli
gioes estao em atividade poderes demoníacos (Dt 32.17; SI 106.28; ICo 10.20ss; 
Ap 9.20). A condigao na qual o mundo pagao se encontra, fora da revelagao dada 
a Israel e fora de Cristo, é descrita como trevas (Is 9.1; 60.2; Le 1.79; Jo 1.5; Ef 
4.18), ignorancia (At 17.30; IPe 1.14; Rm 1.1 Oss.), sabedoria imaginária e va 
(ICo 1.18s.; 2.6; 3.19s.), como pecado e injustiga (Rm 1.24ss.; 3.9s.).

Em sua origem, caráter e destino, o mundo pagao é um enorme proble
ma. Por si mesma, a solugao que a Escritura oferece para esse problema 
nao apenas nao é absurda, mas também se recomenda por sua simplicidade 
e naturalidade. Contudo, tanto a filosofía quanto a historia da filosofía da 
religiao estao satisfeitas com essa solugao e apresentam outra interpretagao, 
que é diretamente antitética á da Escritura. Reconhecidamente, a idealizagao

52 Orígenes, Contra Celsus V; Agostinho, City o f  God, 16:6; F. W. J. Schelling, Einleitung in die Philosophie  
der M ythologie, 2 vols. (Darmstadt: W issenschaftliche Buchgesellschaft, 1957 [1857]), I, 94. F. Delitzsch, A New  
Commentary on Genesis, trad. Sophia Taylor, 2 vols. (Edimburgo: T. & T. Clark, 1899), I, 346-76 (sobre Gn 11);
C. A. Auberlen, The D ivine Revelation, trad. A. B. Patón (Edimburgo: T. & T. Clark, 1867), 164ss.; F. Fabri, D ie  
Entstehung des H eidentums und die  Aufgabe d er H eidenmission  (Barmen: W. Langewiesche, 1859).

53Cf. a respeito do significado da palavra pagao'. Zahn, “Paganus”, Neue Kirchliche Zeitschrfit 10 (1899): 18- 
44; A. Hamack, The M ission and Expansión o f  Christianity (NovaYork: Harper, 1962), 416-18 (inclui n .l , org.).
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do estado de inocencia dos povos, que estava em moda no século 18, nao é 
mais aceita hoje. Mas a teoría da evolugao, que presentemente serve como 
explicagáo, é igualmente antitética á Escritura. Assim como as ciencias na- 
turais tentam inferir o animado do inanimado, o orgánico do inorgánico, os 
seres humanos do mundo animal, a consciencia da inconsciencia, o superior 
do inferior, assim também a ciencia da religiao dos tempos modernos tenta 
explicar a religiao em termos de um estado primitivo irreligioso e a religiao 
pura a partir das formas primitivas de fetichismo, animismo, culto aos an- 
cestrais, etc. Neste volume, já explicamos suficientemente e refutamos essa 
teoría sobre a origem da religiao. Mas, como ela se baseia especialmente no 
mundo pagao e extrai dele um forte argumento para sua exatidao, acrescen- 
taremos agora o que vem a seguir.

Em primeiro lugar, podemos observar com alguma alegría que, nos últimos 
poucos anos, o tom no qual falam muitas pessoas da ciencia tomou-se mais 
modesto. Há uns poucos anos, quando o darwinismo e o materialismo estavam 
na moda, todos os que tinham o vigor de tomar uma posigao contra eles ou até 
mesmo tinham a coragem de expressar alguma reserva eram ¡mediatamente 
condenados ao ostracismo e acusados de ter uma “religiao antiquada”. A ori
gem animal da humanidade era considerada, como é ainda hoje por Haeckel, 
um fato provado e irrefutável. Mas, hoje, há um reconhecimento crescente de 
que com todas essas nogoes sobre a origem dos seres humanos, sua linguagem 
religiao, moralidade, etc., nos encontramos na área da pré-história, da qual 
ninguém sabe nada com certeza e que, cientificamente falando, devemos nos 
contentar com indicios e conjecturas. Por isso Reinke escreve que, embora 
creia que o cientista natural nao pode prescindir da teoría [darwinista] sobre 
a origem como hipótese, “devemos, sem reservas, reconhecer que nem uma 
só prova plenamente irrepreensível em favor de sua exatidao está disponível 
a nós”.54 E, como ela se refere específicamente á origem da religiao, Pfleide- 
rer testemunhou recentemente: “O que sabemos sobre a origem da religiao? 
Estritamente falando, nada! Pois todos os documentos históricos falham em 
alcangar os primordios da religiao, assim como acontece com os primordios 
da linguagem. Para sermos honestos, nao sabemos absolutamente nada sobre 
as condigóes primitivas da humanidade e nunca saberemos alguma coisa com 
certeza sobre elas. Nao podemos colocar em evidencia nossas intuigoes sobre 
elas, que, na medida em que estao baseadas em conclusoes daquilo que é co
nhecido podem ter maior ou menor probabilidade, mas sempre devem ser, de 
fato, distinguidas do conhecimento seguro. Já que nenhuma dessas hipóteses 
pode ser provada, nao precisamos argumentar sobre elas”.55

54 J. Reinke, D ie  Entxvicklung der Naturwissenschaften  (Kiel: Universitats Buchhandlung [P. Toeche], 
1900), 19, 20.

55 O. Pfleiderer, Religión und Religionen  (Munique: J. F. Lehmann, 1906), 53; cf. Hellwald Kulíurgeschichte,
4 vols. (Leipzig: Friesenhann,1896), I, 11, 32, 58; L. Stein, D ie  Soziale F rage im Lichte der Philosophie, 2a. ed. 
( Stuttgart: F. Enke, 1903), 38, 63, 105, 107; C. P. Tiele, Elements, II, 215; G. T. Ladd, Philosophy o f  Religión, 2 
vols. (Nova York: Scribner, 1905), I, 150.
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Segundo, o apelo ás religioes de povos primitivos como prova por analogía 
para o caráter da religiao original é, por várias razoes, inadmissível. Pois, em
bora os estudiosos possam falar em povos primitivos (selvagens), ou povos da 
natureza, estritamente considerados, esses povos nao existem. Todos os povos 
que conhecemos possuem intelecto e razao, língua e religiao, moralidade e lei. 
Embora possam ser culturalmente pobres, eles nao sao desprovidos de cultura. 
Portanto, sobre uma posigao evolutiva, a religiao original nao deve ser encon
trada entre eles. Essa religiao está muito atrás deles. Para terem chegado onde 
realmente estao hoje, elas devem, de acordo com a mesma teoría evolutiva, ter 
experimentado um desenvolvimento que se estendeu pelos séculos. Por essa ra
zao, Hellwald comenta: “Até mesmo os selvagens mais rudes do presente, ob
viamente, alcangaram um nivel cultural mais elevado do que aquele que atribui
mos aos humanos de Ur”.56 Se esse for o caso, permanece a possibilidade de que, 
no caso desses povos primitivos, estejamos tratando, nao com evolugao, mas 
com um processo de involugao. De qualquer forma, isso é algo que nao pode ser 
estabelecido a priori: a historia mostra que, frequentemente, também na religiao 
acontece o declínio, nao o progresso. Até mesmo Pfleiderer nos adverte a esse 
respeito: “Pois nao podemos dizer de antemao que a religiao dos selvagens é 
realmente apenas um comego nao desenvolvido de toda religiao humana. A pos
sibilidade de retrocesso, de uma degeneragao a partir de um inicio mais elevado, 
nao deve ser ignorada, quando sintomas desse fato ocorrem frequentemente”.57

Terceiro, é um fato notável que, quando deixamos para trás o campo da 
conjectura e da imaginagao e, com ajuda da historia, tentamos recuar no pas- 
sado da humanidade até onde nos for possível, encontramos entre os povos 
mais antigos, na Babilonia e na Assíria, uma antigüidade elevada, uma cultura 
que nos deixa tontos. Também encontramos uma religiao que era originalmente 
mais pura, mas depois tomou-se corrompida e, mesmo a principio, teve um 
caráter mais ou menos monoteísta. Schelling, portanto, já  em seus dias, ex- 
pressou a opiniáo de que a religiao original era um monoteísmo relativo. Max 
Muller admitiu um assim chamado henoteísmo como religiao primitiva.58 Em 
anos recentes, muitos estudiosos admitem que era básico para todas as religioes
-  nao somente a antiga religiao da Babilonia, mas a de todos os pagaos -  que 
houvesse um monoteísmo original.59 De fato, é preciso chegar a essa conclusao

56 H ellwald , Kultw geschichte, I, 11.
57 Pfleiderer, Religión undReligionen, 54; Tiele, Elements, II, 215.
58 Müller, “Vorlesung über Ursprung und Entwicklung der Religión”, Theologische Rundschau 2 (setembro de 1898): 

292; RauwenhofF, Wijsbegeerte von de Godsdienst (Leiden: Brill & Van Doesburgh, 1887), 95ss., 191ss.; S. Hoekstra, 
Wijsgeríge Godsdienstleer (Amsterda: Van Kampen, 1894,1895), 146; Pfleiderer, Religión und Religionen, 64.

59 Veja as seguintes obras na Bibliografía: Quirmbach; Stahl; Lüken; Fabri; Schelling (mitología); Diestel; 
Tholuck; Zóckler (Urstand, “Polytheismus”); E. L. Fischer; J. N. Sepp; C. Pesch (Goít und Gótler); Steude; G. 
Stosch; Grützmacher; veja também J. Calvino, Insíitutes, Il.ii. 12ss.; J. H. A. Ebrard, Apologetics, trad. William  
Stewart e John MacPherson, 2a. ed., 3 vols. (Edimburgo: T. & T. Clark, 1886-87), II, 520ss. Henry Formby e Cor- 
nelius Krieg, D er M onoíheismus der Offenbarung und des Heidentum  (Mainz: F. Kirchheim, 1880); *Leopold von 
Schroeder, in B eitráge zur Weiterentwicklung der Christliche Religión  1-39; A. Jeremías, Monothei'stische Stró- 
mungen innerhalb der babylonischen Religión (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1904); H. Winckler, D ie Weltanschauung 
des Alten Orients (Leipzig: E. Pfeiffer, 1904).
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se e na medida em que se eré na verdade e no valor da religiao. Ñas religioes, 
entao, é preciso distinguir entre um desenvolvimento puro e um impuro. Em 
outras palavras, deve ser feita uma distingáo entre a falsa e a verdadeira religiao 
(mesmo que sejam evitados esses termos). A superstigáo, nesse caso, nao pode 
mais ser a forma primitiva e a origem da pura religiao, do que uma mentira 
pode ser a origem da verdade ou o vicio ser a origem da virtude. Certamente, 
é necessário reconhecer que se deve avaliar a religiao náo por seus primordios 
mais primitivos, mas por seus últimos tempos de florescimento, assim como 
só se pode conhecer a crianga a partir da idade adulta, e uma bolota a partir 
do carvalho que lhe deu origem.60 Mas, entao, esse ponto mais elevado de de
senvolvimento já deve ter sido inerente no inicio mais remoto como sua ideia 
principal e dinámica. E, por analogía, a pessoa é forgada, queira ou náo, a pres- 
supor a ideia de Deus, que é o fundamento de toda religiao, náo no fim, mas no 
comego. Sem Deus, sem o reconhecimento de sua existéncia, de sua revelagáo 
e de sua cognoscibilidade, náo se pode explicar satisfatoriamente a origem e a 
esséncia da religiao.

Mas, por mais severamente que a Escritura julgue o paganismo, é precisa
mente a revelagao geral que ela ensina que nos capacita e nos autoriza a reco
nhecer todos os elementos de verdade que estáo presentes ñas religioes pagás. 
No passado, o estado das religioes foi realizado exclusivamente no interesse da 
dogmática e da apologética. Os fundadores das religioes [náo-cristás], como 
Maomé, eram simplesmente considerados como impostores, inimigos de Deus, 
cúmplices do diabo.61 Mas, quando essas religioes se tomaram mais precisa
mente conhecidas, essa interpretagáo demonstrou ser insustentável: Ela entra 
em conflito com a historia e com a psicología. Também entre os pagáos, diz a 
Escritura, há uma revelagáo de Deus, uma iluminagáo pelo Logos, um Espirito 
de Deus em atividade (Gn 6.17; 7.15; SI 33.6; 104.30; Jó 32.8; Ec 3.19; Pv 
8.22ss.;Ml 1.11,14; Jo 1.9; Rm 2.14; G14.1-3; At 14.16, 17; 17.22-30). Muitos 
pais da igreja (Justino Mártir, Clemente de Alexandria e outros) admitiam uma 
operagáo do Logos no mundo pagáo. Embora Agostinho muito frequentemente 
falasse de forma muito desfavorável sobre os pagáos, ele reconhecia que eles 
viam vislumbres da verdade,62 que a verdade náo estava totalmente escondi
da deles,63 e, consequentemente, que devemos tirar proveito dos elementos de 
verdade presentes na filosofía pagá e nos apropriarmos deles.64 “Nao obstante, 
como a imagem de Deus náo foi completamente apagada na alma do homem 
pela mancha das afeigoes terrenas, como se náo tivesse restado nem mesmo 
os mais simples contornos déla, por isso pode-se corretamente afirmar que o 
homem, até mesmo na maior impiedade de sua vida, faz ou aprecia algumas

60 Pfleiderer, Religión und Religionen, 5; Tiele, Elements, II, 141-42; Ladd, Philosophv o f  Religión, I, 34, 
103, 144.

61 Cf. Snouck Hurgronje, “De Islam”, D e Gids 50 (1886): 239-73,454-98 .
62 Agostinho, C ity o f  God, XIX, 1; On the Trinity, IV, 20.
63 Agostinho, C ity o f  God, VIII, 11.
64 Agostinho, On Christian D octrine, II, 60.



R ev ela ga o  g e r a l 319

coisas que estao presentes na lei.”65 Também muitas pessoas impuras reconhe- 
cem muito daquilo que é verdadeiro.66

Nos tempos medievais, Tomás de Aquino nao somente afirmou que, sendo 
seres racionais, os seres humanos podem -  sem graga sobrenatural -  conhecer 
verdades naturais, mas também testifica que é impossível que haja “algum 
conhecimento que seja totalmente falso, sem qualquer resquicio de alguma 
verdade” e, com relagáo a isso, recorre as palavras de Beda a Agostinho: 
“Nao há doutrina falsa que, em algum momento, nao misture alguma verdade 
as falsidades”.67 Os teólogos reformados estavam ainda mais prontos para 
reconhecer isso através de sua doutrina da graga comum. Por ela, eles eram 
protegidos, por um lado, do erro pelagiano, que ensinava a suficiéncia da teo
logía natural e associava a salvagáo á suficiéncia da teología natural, e, por 
outro lado, podiam reconhecer toda verdade, beleza e bondade que está pre
sente também no mundo pagao. A ciéncia, a arte, a moral, a vida doméstica e 
social, etc., eram derivadas dessa graga comum e reconhecida e elogiada com 
gratidao.68 Via de regra, essa operagao da graga comum, embora percebida na 
vida de moralidade e no intelecto, na sociedade e no Estado, era menos fre- 
quentemente reconhecida ñas religioes dos pagaos. Em seu contexto posterior, 
os reformados falaram somente em religiao natural, inata e adquirida, mas a 
relagao entre essa religiao natural e as religioes [pagas] nao foi desenvolvida. 
As religioes foram atribuidas a fraude ou a influéncias demoníacas. Contudo, 
uma operagao do Espirito de Deus e de sua graga comum pode ser discernida 
nao somente na ciéncia e na arte, na moralidade e na lei, mas também ñas 
religioes. Calvino corretamente falou sobre uma “semente de religiao”, uma 
“nogao da divindade”.69 Os fundadores de religioes, afinal, nao eram impos
tores ou agentes de Satanás, mas homens que, tendo inclinagáo religiosa, ti- 
nham de cumprir uma missao para a sua época e para o seu povo e geralmente 
exerciam uma influéncia benéfica sobre a vida das pessoas. As várias reli
gioes, por mais misturadas com o erro que pudessem estar, em alguma medida 
supriam as necessidades das pessoas e traziam consolo no meio da dor e do 
sofrimento da vida. O que vem a nós a partir do mundo pagao nao sao somen
te clamores de desespero, mas também expressóes de confianga, esperanga, 
resignagao, paz, submissao, paciéncia, etc. Todos os elementos e formas que 
sao essenciais á religiao (um conceito de Deus, uma nogao de culpa, um de- 
sejo de redengao, sacrificio, sacerdocio, templo, culto, oragao, etc.), embora 
corrompidos, também ocorrem ñas religioes pagas. Aqui e ali até mesmo pre-

65 Agostinho, On the Spirit a nd  the Letter, c. 48.
66 Agostinho, Retractions, I, c. 4.
67 Aquino, Summa Theol., I, 2, q. 109, art. 1; II, 2, q. 172, art. 6.
68 J. Calvino, I n s t i t u t e s , J. Zanchius, Opera, VIII, 646ss.; P. Wittwrongel, Oeconom ia Christiana ofte 

Christelicke Huys-houdinghe (Amsterda, 1661), 288, 299; H. Witsius, The Oeconom y o f  the Covenants, 3 vols. 
(Nova York: Lee & Stokes, 1798), III, 12, 52; idem, Twist des Heeren met zijn Wijngaart (Utrecht: Balthasar Lobe, 
1692), c. 19; F. Turretin, Institutes o fE lenctic  Theology, X, 5; Vossius, Hist. Pelag., III, 3; Pfanner, Syst. Theol. 
Gent., xxii, 33; Trigland, Antapologia, c. 17; B. de Moor, Comment. IV, 826-29.

69 J. Calvino, Institutes, I.iii.1-3; I.iv.l; II.ii.18.
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digoes inconscientes e expectativas surpreendentes de uma religiao melhor e 
mais pura sao emitidas. Portanto, o Cristianismo nao apenas está posicionado 
de forma antitética ao paganismo: ele também é o cumprimento do paga
nismo. O Cristianismo é a verdadeira religiao, portanto, é também a mais 
elevada e a mais pura. Ele é a verdade de todas as religioes. Aquilo que, no 
paganismo,70 é a caricatura, aqui é o original vivo. Aquilo que lá é aparéncia, 
aqui é esséncia. O que é visto lá pode ser encontrado aqui. O Cristianismo é 
a explicagao do “etnocismo”. Cristo é o Prometido a Israel e o desejado de 
todos os gentios. Israel e a igreja sao eleitos para o bem da humanidade. Na 
semente de Abraao todas as nagoes da térra serao abengoadas.71
A REVELAQÁO GERAL E 0  DISCIPULADO CR1STÁ0
[89] Apesar disso, a revelagao geral tem importancia nao só para o povo pa- 
gao, mas também para a religiao crista. Seu valor, porém, nao consiste no fato 
de que ela nos fomece uma teologia ou uma religiao natural, uma fé de razao 
moral que, por si mesma, seria suficiente para nós e poderia dispensar tudo o 
que há de concreto na religiao. Tal religiao natural nao pode ser encontrada em 
nenhum lugar, nem pode existir. Também nao é o intento da revelagao geral que 
os cristaos extraiam déla seu primeiro conhecimento de Deus, do mundo e da 
humanidade para, depois, aumentar esse conhecimento com o conhecimento de 
Cristo. Ritschl e seus seguidores retratam os dogmáticos primitivos trabalhando 
sobre o loci de Deus e da humanidade como extraindo seu material da revelagao 
geral e, subsequentemente, extraindo o material para os loci subseqüentes a par
tir da Escritura. Nesse cenário, os teólogos dogmáticos tomariam sua posigao 
inicial fora e antes da fé crista e, entao, se posicionariam nessa fé para tratar 
dos dogmas posteriores.72 Mas esse náo foi o método dos teólogos dogmáticos 
reformados, pelo menos nao no comego. Quando os cristaos confessam sua fé 
em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da térra -  essa é a fé crista no 
sentido pleno da palavra. E os teólogos cristaos nao se desfazem primeiro de 
sua fé crista para construir uma doutrina racional de Deus e da humanidade e, 
depois, suplementá-la com a revelagáo em Cristo. Mas eles extraem seu conhe
cimento única e exclusivamente da revelagao especial, i.e., da Escritura. Esse é 
seu único principio.

70Nota do organizador: Paganismo, aqui e mais adiante neste parágrafo, é uma tra d u jo  da palavra holandesa 
eíhnicisme, usada por Bavinck. O sentido primário da palavra grega eGvoq, no contexto bíblico, é “gentío”.

71 Veja as palavras de Fabri, Sepp, Tholuck, et. a!., na nota 59, acima, e a bibliografía. A lém  disso, veja C le
mente de Alexandria, Stromata, 1, 1; 4, 5; 6, 8; ídem, Exhortation to the Heathen, §6; Orígenes, Contra Celsus, 4, 
4; A. Ritschl, Rechtfertigung und Versóhnung, 2a. ed., III, 184; F. Philippi, Kirchliche Glaubenslehre, 6 vols. (Gü- 
tersloh: Bertelsmann, 1902), I, 2; J. T. Beck, Einleitung in das System der christlichen Lehre, 2a. ed. ( Stuttgart: J.
F. Steinkopf, 1870), 45ss.; H. Bavinck, D e Theologie van Prof. Dr. Chantepie de la  Saussaye, 2a. ed. rev. (Leiden:
D. Dorner, 1903), 31ss., 46ss., 83ss.; *V. von Strauss & Tomey, “Das unbewust Weissagende im vorchristliche 
Heidenthum”, in Zeitschrift des Christliche Volkslebens, VIII; F. A. Staudenmaier, Enzyklopadie d er  Theologische 
Wissenschaften, 2a. ed. (Mainz: Florian Kupferberg, 1840), §428ss. (reimpresso por Minerva: Frankfurt, 1968); 
Nitzsch, Lehrbuch der Evangelische Dogmatik, 134ss.; A. Kuyper, Encyclopadie der H eilige Godgeleerdheid, 2a. 
ed., 3 vols. (Kampen: Kok, 1908-9), III, 445ss., 563ss.

72 A. Ritschl, Rechtfertigung und Versóhnung, III, 4.
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Dizendo com outras palavras, a teologia reformada nao restringe essa re
velado especial á pessoa de Cristo como ela é delineada em certas sess5es da 
Escritura, como os Evangelhos Sinóticos ou somente no Sermáo do Monte. Toda 
a revelagao, resumida na Escritura, é uma revelagao especial que vem a nós em 
Cristo. Cristo é o centro e o conteúdo de toda a revelagao especial, que comega 
no paraíso e é concluida no Apocalipse. Ora, a revelagao especial reconhece 
e valoriza a revelagao geral, assume-a e, por assim dizer, assimila-a. E isso é 
também o que faz o cristáo e o que fazem os teólogos. Eles se posicionam na fé 
crista, na revelagao especial, e, a partir daí, examinam a natureza e a historia. E 
agora eles descobrem nela tragos do Deus que eles aprenderam a conhecer em 
Cristo como seu Pai. Precisamente como cristaos, pela fé, eles véem a revelagao 
de Deus na natureza muito melhor e muito mais claramente do que antes. A pes
soa camal nao entende o discurso de Deus na natureza e na historia. Ela pesquisa 
todo o universo sem encontrar Deus. Mas os cristaos, equipados com os óculos 
da Escritura,73 véem Deus em tudo e tudo em Deus. Por essa razao, encontramos 
na Escritura um tipo de poesia natural e interpretagáo da historia que nao encon
tramos em nenhum outro lugar. Com sua confissao crista, consequentemente,
o cristaos se acham em casa também no mundo. Eles nao sao estrangeiros ali e 
véem o Deus que govema a criagao como nenhum outro senao aquele a quem 
eles se dirigem como Pai, em Cristo. Como resultado dessa revelagao geral, eles 
se sentem em casa no mundo: é a mao paternal de Deus, da qual eles recebem 
todas as coisas, também no contexto da natureza.

Nessa revelagao geral, além disso, os cristaos tém um firme fundamento sobre
o qual encontram todos os nao-cristaos. Eles tém uma base comum com os nao- 
cristaos. Como resultado de sua fé crista, eles podem se encontrar em uma posigao 
isolada; eles podem nao conseguir provar aos outros suas convicgoes religiosas; 
nao obstante, na revelagao geral, eles tém um ponto de contato com todos aqueles 
que recebem o nome de “ser humano”. Assim como uma educagao preparatoria 
clássica forma um fundamento comum para todas as pessoas da aprendizagem, as
sim também a revelagao geral une todas as pessoas, independentemente de suas di- 
ferengas religiosas. Subjetivamente, na vida dos crentes, o conhecimento de Deus 
a partir da natureza vem depois do conhecimento derivado da Escritura. Todos nós 
nascemos em uma certa religiao concreta. Apenas o olho da fé vé Deus em sua 
criagao. Aqui também é verdade que somente .o coragao puro vé a Deus. Apesar 
disso, objetivamente, a natureza é anterior á graga: a revelagao geral precede a 
revelagao especial. A graga pressupoe a natureza.74 Negar que a religiao natural e 
a teologia natural sao suficientes e tém uma existéncia autónoma nao significa, de 
forma nenhuma, fazer uma injustiga ao fato de que, da criagao, da natureza e da 
historia, do coragao e da consciéncia humana, provém um discurso divino a cada 
ser humano. Ninguém escapa do poder da revelagao geral. A religiao pertence á

73Raymond de Sabunde, Theologia Naturalis (Prologus); J. Calvino, Institutes, I .v i.l.
74 Para conservar essa ordem objetiva, os teólogos dogmáticos devem considerar a revelad o  geral antes da 

revelagao especial, e  n3o o inverso, como faz Kaftan: D ogm atik  (Tübingen: Mohr, 1901), 40ss.



322 R e v e l a d o  ( P r in c ip iu m  E x t e r n u m )

esséncia do ser humano. A ideia e a existencia de Deus, a independéncia espiritual 
e o destino eterno do mundo, a ordem moral mundial e seu triunfo supremo -  tudo 
isso sao problemas que nunca deixam de ocupar a mente humana. A necessidade 
metafísica nao pode ser suprimida. A filosofía perenemente busca satisfazer essa 
necessidade. É a revelagao geral que mantém viva essa necessidade. Ela impede 
que os seres humanos degenerem em animais. Ela os liga a um mundo supra-sen- 
sível. Ela conserva neles a consciencia de que foram criados á imagem de Deus e 
que só podem encontrar descanso em Deus. A revelagao geral preserva a huma
nidade para que ela seja encontrada e curada por Cristo e até que o seja. Nesse 
sentido, a teología natural costuma ser corretamente denominada de “preámbulo 
da fé”, uma preparagao divina e uma educagao para o Cristianismo. A revelagao 
geral é o fundamento sobre o qual a revelagao especial se erige.

Finalmente, a rica importancia da revelagao geral se toma conhecida pelo fato 
de que ela mantém a natureza e a graga, a criagao e a recriagáo, o mundo da reali- 
dade e o mundo dos valores inseparavelmente conectados. Sem a revelagao geral, 
a revelagao especial perde sua conectividade com toda a existencia e vida cósmica.
O elo que une o reino da natureza e o reino dos céus, entao, desaparece. Aqueles 
que, juntamente com a filosofía crítica, negam a revelagao geral, esforgam-se em 
vao quando, através da razao prática ou da imaginagao, tentam recuperar aquilo 
que perderam. Eles perdem, assim, o apoio para sua fé. Nesse caso, a vida religiosa 
existe separada e em paralelo á existencia humana ordinária. A imagem de Deus 
toma-se, entao, um “dom a mais” (donum superadditum). Assim como no caso 
dos socinianos, a religiao se toma estranha á natureza humana. O Cristianismo se 
toma um fenómeno sectario e é privado de sua catolicidade. Em uma palavra, a 
graga é oposta á natureza. Nesse caso, é coerente, juntamente com os modernos 
éticos, admitir um rompimento radical entre o poder do bem e o poder da natureza. 
Ethos e 4)Úolc sao, entao, totalmente separados. O mundo da realidade e o mundo 
dos valores nada tém a ver um com o outro. Nesse cenário, estamos, na realidade, 
diante de um reavivamento do parsismo ou do maniqueísmo. Em contraste, a reve
lagao geral mantém a unidade de natureza e graga, do mundo e do reino de Deus, 
da ordem natural e da ordem moral, da criagao e da recriagao, da c|jvx7lc e do ethos, 
da virtude e da felicidade, da santidade e da bem-aventuranga, e, em todas essas 
coisas, a unidade do ser divino. E um e o mesmo Deus que, na revelagao geral nao 
deixou de se manifestar a ninguém e que, na revelagao especial, se faz conhecido 
como o Deus da graga. Portanto, a revelagao geral e a especial interagem entre 
si. “Deus primeiro enviou a natureza como mestra, planejando, também, enviar a 
profecía mais tarde, de forma que vocé, um discípulo da natureza, possa mais fácil
mente crer na profecía”. (Tertuliano). A natureza precede a graga, a graga aperfei- 
goa a natureza. A razao é aperfeigoada pela fé, e a fé pressupóe a natureza.75

75 Cf. P. Hofstede de Groot, Institutio Theologia Natura, 4a. ed. (Groningen: W. Zuidema, 1861); J. Scholten, 
Leer d er  H ervorm ade Kerk, I, 270ss.; A. Kuyper, “Vruchten der Naturlijke Godskennis”, U it het Woord (Amster- 
da: Hóveker & Wormser, s.d.), III, 216-19; H. Voigt, Fundamentaldogm atik (Gotha: F. A. Perthes, 1874), 172ss.



11
REVELAgÁO ESPECIAL

A religiao nao pode sobreviver somente com a revelagao geral. Uma 
revelagao ou manifestagao divina especial é necessária. Toda religiao 
pode ser reduzida a tres pontos básicos. Primeiro, toda crenga reli
giosa deseja um deus que es teja próximo, de forma que em quase toda 
religiao há lugares sagrados, tempos sagrados e imagens sagradas. 
Segundo, em toda religiao pode-se encontrar a crenga de que os deu
ses, de alguma forma, revelam sua vontade aos seres humanos. Final
mente, há uma crenga universal na ajuda especial dos deuses em tem
po de angustia. A crenga na manifestagao, predigao e no milagre sao, 
assim, elementos necessários em todas as religioes. A religiao bíblica 
pode compartilhar algumas formas com outras religioes (sacrificios, 
templos, sacerdotes), mas sua substancia é categóricamente diferente. 
Na Escritura, Deus toma a iniciativa: o Messias se manifestó somente 
a partir de Israel.

Um modo freqüente de revelagao bíblica é uma presenga divina 
perceptível, uma teofania (angelofania). Essas manifestagoes nao pres- 
supoem a corporalidade de Deus nem sao emanagoes do ser divino. 
Essas aparigoes podem serpresengas impessoais (fogo, vento) ou atra
vés de seres pessoais (anjos). Entre os enviados, o Mensageiro de Deus 
ocupa um lugar especial. Essa teofania ainda é incompleta: a teofania 
alcanga seu clímax em Jesús Cristo.

A profecía, ou “inspiragao ”, é outro modo de revelagao. Nela, Deus 
comunica seus pensamentos aos seres humanos. Esse discurso pode ser 
uma voz audível, um sonho, uma visáo ou uma comunicagao através do 
langamento de sortes (Urim e Tumim). Novamente, na forma, há simila
res para essas fungdes ñas religioes nao-bíblicas, embora as diferengas 
de significado permanegam. Ao contrário dos videntes gregos, os reci
pientes bíblicos de revelagoes nao experimentam a supressáo da cons- 
ciéncia. O éxtase profético bíblico ocorria em um estado de vigilancia 
consciente, e a maioria das revelagoes aos profetas ocorreu sem uma 
experiencia de forma visionária, mas através da iluminagao interna do 
Espirito Santo. Isso é confirmado pelo testemunho neotestamentário a 
respeito da palavra profética do Antigo Testamento.
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Enquanto, no Antigo Testamento, o Espirito Santo vem sobre uma 
pessoa momentáneamente, no Novo Testamento, o profeta supremo e 
definitivo fe z  sua apariqáo. Enquanto alguns crentes individuáis ain
da sao equipados pelo Espirito Santo para o oficio de profeta, é mais 
importante descentralizar a missao profética universal para todos os 
crentes. A profecía como um dom especial está destinada a acabar na 
Nova Jerusalém. Nos milagres, Deus se revela através de suas obras. 
Palavra e ato caminham juntos. A Palavra de Deus é um ato, e sua ati- 
vidade é um discurso. As obras de Deus devem ser observadas primeiro 
na criaqáo e na providencia, que sáo uma obra permanente e um mila- 
gre. Uma distinqáo deve ser mantida, porém, entre a ordem ordinária 
da natureza e os atos de poder divino. De uma forma especial, estes sáo 
milagres, Deus fazendo algo novo. Assim, a historia da salvagáo está 
repleta de milagres até sua consumaqáo. A antecipaqáo dessa gloria 
final pode ser vista nos poderosos sinais do reino realizados por Jesús, 
como atos de cura e de restauraqáo da criaqáo. Quando o Cristianismo 
se estabeleceu, Deus comeqou a manifestar seu poder e gloria por meio 
de milagres espirituais. Os milagres cessaram até que venha a plenitude 
do reino de Cristo em toda a sua gloria.

A auto-revelaqáo de Deus a nós náo vem em fragmentos, mas em 
peqas: ela é um todo orgánico, uma grande narrativa que vai desde a 
criaqáo até a consumaqáo. Toda a natureza e a historia testificam Deus, 
o Criador; todas as coisas voltam para ele. A humanidade caída vé essa 
revelaqáo apenas em parte e com os olhos vendados. Uma revelaqáo 
especial é necessária, e é providenciada pela graqa. Nessa revelaqáo, 
Deus se fa z  conhecido a nós como o Deus Triúno, Pai, Filho e Espirito 
Santo. Essa revelaqáo é histórica e progride pelo curso de muitos sácu
los, alcanqando seu ápice em Jesús Cristo, o Mediador da criaqáo e da 
redenqáo. Nessa historia, descobrimos que a revelaqáo náo é destinada 
exclusivamente ao intelecto humano. Em Cristo, o próprio Deus vem 
a nós em poder salvador. Ao mesmo tempo, náo devenios cometer o 
erro oposto e negar que essa revelaqáo comunica verdade e doutrina. A 
palavra e o ato revelatório andam juntos no plano e nos atos de Deus 
para a salvaqáo.

Finalmente, o propósito e objetivo da revelaqáo especial é a própria 
gloria trinitária de Deus, seu prazer em si mesmo. O objetivo da revela
qáo é recriar a humanidade conforme a imagem de Deus, estabelecer o 
reino de Deus na térra, redimir o mundo do poder do pecado e, assim, 
glorificar o nome do Senhor em todas as suas criaturas. Além da obra 
objetiva de Cristo na revelaqáo e na redenqáo, a obra do Espirito é ne
cessária para capacitar os seres humanos a reconhecerem e aceitarem 
a revelaqáo divina e, portanto. tornarem-se a imagem do Filho. Deus 
redime e revela: nós conhecemos, entendemos e eremos. A revelaqáo e 
a religiáo sao distintas, mas nao podem ser separadas. A revelaqao só 
é possível se Deus tiver uma existencia real distinta do mundo e possuir 
vontade e poder para se revelar em atos e palavras.
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[90] A historia nos ensina que nem uma só religiao pode sobreviver apenas 
com a revelagao geral. A religiao crista também se baseia em uma revelagao 
especial, e a Escritura é o livro da revelagao especial. As palavras pelas quais a 
Escritura expressa o conceito de revelagao sao principalmente as seguintes: nb;, 
descobrir (.niphal: ser descoberto, exibir, aparecer, ser revelado: Gn 35.7; 1 Sm 
2.27; 3.21; Is 53.1; Os 7.1, etc.); ron, ver (niphal: ser visto, mostrar-se, aparecer: 
Gn 12.7; 17.1; 18.1, etc.)', b t ,  conhecer (niphal, piel, hiphal, hithpael: tomar 
conhecido, ensinar: Nm 12.6); €ttlc()(xv6iv, aparecer (Le 1.79; Tt 2.11); substantivo 
éirutxxveúx, aparecimento, especialmente no retomo de Cristo (2 Ts 2.8; 1 Tm 
6 .14;2T m 4.1 ;T t2 .13;2T m l.l0  sobre a primeira vinda de Cristo); é(j,()>av íCeuv, 
manifestar-se, tomar-se visível; passivo, ser mostrado, mostrar-se, aparecer (Mt 
27.53; Jo 14.21, 22); y^MpiCeiv, tomar conhecido (Le 2.15; Rm 9.22; Ef 3.3, 5, 
10); 5r|Xouv, tornar conhecido, divulgar, revelar (1 Pe 1.11; 2 Pe 1.14); SeiKuvai, 
mostrar (Jo 5.20); la ltiv , falar (Hb 1.1; 2.2; 5.5); especialmente também cotokíx 
XuiTieiv e 4>avepouv. Essas duas palavras nao devem ser diferengadas como sub
jetiva, iluminagao interna, versus objetiva, revelagao ou manifestagao externa, 
como diz Scholten,' já que o 'tto k o 'A .u ttt6 lv  é repetidamente usado com referencia á 
revelagao objetiva (Le 17.30; Rm 1.17, 18; 8.18; Ef 3.5; 2 Ts 2.3, 6, 8; 1 Pe 1.5;
5.1). A distingao entre elas também nao consiste, como cria Neander,2 em que 4>a 
vepouv denota a revelagao de Deus na natureza, enquanto áiroKodime iv denota 
a revelagao especial da graga divina, pois cfxxyepouv é repetidamente usado para 
denotar a revelagao especial (Jo 17.6; Rm 16.26; C1 1.26; 1 Tm 3.16; 2 Tm 1.10, 
etc.), e ¿TTOKalijTTteiv também ocorre (Rm 1.18) como uma palavra que denota 
a revelagao geral. Uma diferenga consistente no uso das duas palavras difícil
mente pode ser demonstrada no Novo Testamento. Etimológicamente, contudo, 
áuoKoduiTTeiL' indica a remogáo de uma capa sob a qual um certo objeto estava 
escondido, e 4>aL,epouL' denota tomar conhecido um assunto que estava escon
dido ou que antes era desconhecido. Na primeira palavra, entao, a énfase está 
na remogao de um obstáculo que impedia o conhecimento daquilo que estava 
escondido, sobre a natureza misteriosa daquilo que, até entao, nao tinha sido en
tendido, e sobre o ato de Deus que removeu a capa e fez com que o mistério fosse 
entendido. A segunda palavra geralmente indica que algo que estava escondido 
e desconhecido antes tomou-se manifestó e público. áTTOKáXui|ac; afasta a causa 
pela qual algo estava escondido; fyavépwaic torna conhecido o assunto em si. 
Associado a essa distingao está o fato de que cj)ca'épü)aic; é sempre usado para 
denotar a revelagao objetiva, enquanto áuoKá/an|ac é usado para denotar tanto 
a revelagao objetiva quanto a subjetiva. Além disso, fyavépwoiQ repetidamente 
denota tanto a revelagao geral quanto a especial, mas caroKá/.ui|jL<; quase sempre 
se refere á revelagao especial, e apenas raramente á geral. Essas duas palavras 
sao, por sua vez, distintas de YvcopiCeiv e órjÁouu pelo fato de que os dois primeiros

1J. H. Scholten D e Leer der H ervorm de Kerk, 2a. ed., 2 vols. (Leiden: P. Engels), I, 163ss.; idem, D ogm atices 
Christianae, 2a. ed. (Lion: P. Engels, 1858), I, 26.

2 A. Neander, Geschichte der Pflanzung undLeitung d er  christlichen Kirche durch die Apostel, 5a. ed. (Gotha: 
Friedrich Andreas Perthes, 1862), 131ss.



326 R e v e l a d o  ( P r in c ip iu m  E x t e r n u m )

verbos trazem as coisas para a luz, e os outros dois, em conseqüéncia disso, in- 
serem essas coisas no conteúdo de nossa consciencia pensante.3
M odos de reveeaqáo
A religiao crista, portanto, é semelhante a todas as outras religioes históricas no 
sentido de que se baseia em revelagao. Mas a similaridade nao pára por ai, ela se 
estende ás formas e modos pelos quais a revelagao ocorre. Todos os meios de re
velagao podem ser reduzidos a tres. Em primeiro lugar, a crenga religiosa deseja 
um Deus que esteja próximo, e náo longe (At 17.27). Ela esteve convencida, 
portanto, de que os deuses apareciam, de uma forma ou outra, sob um sinal ou 
outro, e em um lugar ou outro. Em quase toda religiao há lugares santos, tempos 
santos e imagens santas. Os deuses náo sáo como os seres humanos e náo vi- 
vem com eles nos mesmos termos. A esfera do sagrado é separada da esfera do 
profano. Náo obstante, os deuses vivem próximos e entre os seres humanos em 
certos lugares, em objetos especiáis, e concedem suas béngáos em certos mo
mentos. A idolatria, entendida em seu sentido mais ampio, nasce da necessidade 
humana de um Deus que esteja próximo.4 Parte integrante de todas as religioes, 
em segundo lugar, é a crenga de que os deuses, de alguma forma, fazem conhe- 
cidos seus pensamentos e vontades, seja através dos seres humanos, como seus 
intermediários, tais como adivinhos, oráculos, sonhadores, necromantes, viden
tes, etc., ou artificial e externamente, através das estrelas, do vóo dos pássaros, 
das entranhas de animais sacrificados, da danga das chamas, das linhas da máo, 
do acaso na abertura de um livro, presságios, etc. “Nenhum homem jamais 
se tomou grande sem algum tipo de inspiragáo divina.”5 Presente em todas as 
religioes, finalmente, está a crenga na intervengáo especial e ajuda dos deuses 
em momentos de angústia. Difundida por todos os lugares está a magia: a arte 
pela qual, usando meios misteriosos, palavras e fórmulas sagradas, amuletos, 
pogoes, etc., as pessoas fazem com que o poder divino seja subserviente a elas 
mesmas e produzem efeitos maravillosos.6 Teofania, profecia e magia sáo as 
tres formas pelas quais toda revelagáo vem aos seres humanos.

3Cf. F. G. B. van B ell, Disputatio académ ica de patefactionis Christianae índole e vocabulis “(pavepoco et 
anoKpvmcú”, in libris N. T. efficienda (Lugduni-Batavorum: P. Engels, 1849); A. Niermeijer, “Het Wezen der 
Christelijke Openbaring” D e G ids 14 (1850): 109-49; *Rauwenhoff, D e Zelfstandigheid van den Christen  (1857); 
*Cramer, Jaarboek van Wetenschappelijke Theologie (1870): 1-70; Hermann Cremer, Biblisch-theologisches 
W órterbuch d er  neutestamentlichen G rácitát (Gotha: F. A. Perthes, 1880); em inglés, B iblico-Theological Lexicón 
o fN e w  Testament Greek, trad. William Urwick, 4a. ed. (Edimburgo: T. & T. Clark; Nova York: Scribner, 1892); 
Heinrich Voigt, Fundamentaldogmatik (Gotha: F. A. Perthes, 1874), 201 ss.; E. H. Van Leeuwen, Prolegom ena van 
Bijbelsche G odgeleerdheid  (Utrecht: C. H. E. Breijer, 1890), 41ss.

4P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 2 vols. (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul 
Siebeck], 1905), I, 54ss., 114ss.

5 Cicero, D e natura deorum, II, 66 [edifao inglesa moderna, The Nature o f  the Gods, trad. P. G. Walsh (Nova 
York: Clarendon Press, 1997)]; cf. a respeito de presságios e oráculos, Auguste Bouché-Leclercq, H istoire de la 
divination dans Vantiquité, 4 vols. (Paris: E. Letroux, 1879-82); de la Saussaye, Lehrbuch, I, 93ss.

6 Joseph Ennemoser, Geschichte der Magie, 2a. ed. (Leipzig: F. A. Brockhaus, 1844); em inglés, traduzido 
com o The H istory o f  M agic, trad. William Howitt (Londres e Nova York: George Bell & Sons, 1893); Alfred Wie- 
deman, M agie undZauberei im alten Ág\>pten (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1905); A . G. L. Lehmann, Aberglaube und 
Zauberei von den áltesten Zeiten an bis in die G egenwart (Stuttgart: F. Enke, 1898); de la Saussaye, Lehrbuch, I. 
Zóckler, “Magier, M agie”, PRE3, XII, 55-70.
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Essa cren9a religiosa universal na manifestado, predi gao e no milagre 
certamente nao deve -  pelo menos, nao exclusivamente -  ser atribuida a frau
de ou a efeitos demoníacos, ou á ignorancia da ordem natural, mas é um 
elemento necessário em toda religiao. A necessidade religiosa precisa de sa
tisfago, e, onde ela nao é suprida por uma real revelagao de Deus, ela procura 
essa satisfagáo na forma de “culto da vontade” (40eA.o9prioK6La). Ela coloca 
a seu servigo aqueles poderes inerentes aos seres humanos ou á natureza que 
podem colocar essa necessidade em harmonia com um mundo sobrenatural. 
A superstigao é uma substituía ilegítima para a verdadeira religiao e uma 
caricatura da fé (tríoTig) [crista]. Os fenómenos contemporáneos de espiri
tismo, teosofía, telepatia, magnetismo, hipnose, etc. sao provas disso. Talvez 
eles também demonstrem que, escondidas no assim chamado “lado escuro” 
da natureza humana, existam forgas que possam realizar uma harmonia mais 
imediata com um mundo supra-sensível e possa, de qualquer forma, explicar 
suficientemente a crenga nessa harmonia sem recorrer á hipótese de fraude 
intencional. “Há mais mistérios entre o céu e a térra do que sonha nossa va 
filosofía” (Shakespeare).

A Sagrada Escritura nao parece negar toda realidade a esses fenómenos (Gn 
41.8; Éx 7.8-12; Dt 13.1, 2; Mt 7.22; 24.24; 2 Ts 2.9; 2 Tm 3.8; Ap 13.13-15). 
Mas a religiao do Antigo e do Novo Testamento se recusa absolutamente a 
ter algo em comum com todos esses fenómenos religiosos. Ela é fundamen
talmente oposta a eles. Ela também náo os reconhece nem os tolera, mas os 
proíbe categóricamente (Lv 19.26, 31; 20.27; Nm 23.23; Dt 18.10, 11; At 8.9; 
13.6; 16.16; 19.13s.; G1 5.20; Ap 21.8; 22.15). Os profetas e apóstalos, seme- 
lhantemente, sáo totalmente contrários a serem colocados em pé de igualdade 
com os videntes e mágicos pagaos. As vezes, por exemplo, ñas aparigoes aos 
patriarcas, pode haver semelhanga na forma, mas náo há correspondéncia em 
substancia. Teofania, profecía e magia, como oferendas, templo, sacerdocio, 
culto, etc., sáo elementos essenciais na religiao. Portanto, eles ocorrem em 
todas as religiSes, inclusive na de Israel e no Cristianismo. Também a reli
giao crista tem seu sacrificio (Ef 5.2), seu sacerdote (Hb 7), seu templo (1 Co 
3.16ss., etc). A diferenga entre o Cristianismo e as outras religioes nao con
siste em que todos esses elementos necessários estejam faltando aqui, mas em 
que tudo o que acontece no paganismo na forma de caricatura tornou-se som
bra e imagem em Israel e realidade espiritual auténtica no Cristianismo. Isso 
pode explicar porque, na forma, a saber, circuncisáo, sacrificio, tabernáculo, 
sacerdocio, etc., a religiao de Israel tem tanta semelhanga com as religioes 
pagás, por um lado, e seja fundamentalmente diferente délas por outro, de 
forma que o Messias se manifestou somente a partir de Israel. Essa distingao 
fundamental surge do fato de que, na Escritura, a iniciativa em religiao nao é 
tomada pelos seres humanos, mas por Deus. Ñas religioes pagás, sáo os seres 
humanos que procuram Deus (At 17.27). De todas as formas eles tentam trazer 
Deus para si mesmos e para o pó (Rm 1.23), e, por todos os tipos de métodos, 
tentam obter poder sobre Deus. Mas, na Escritura, sempre é Deus quem pro
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cura os seres humanos. Ele os cria á sua imagem e os chama depois da queda. 
Ele salva Noé, escolhe Abraao, dá sua lei a Israel. Ele chama e capacita os pro
fetas. Ele envia seu Filho e separa os apóstelos. Ele, um dia, julgará os vivos e 
os mortos. As religióes das nagoes,7 por outro lado, nos ensinam a conhecer os 
seres humanos em sua impaciencia, miséria e descontentamento, mas também 
em suas nobres aspiragoes e necessidades permanentes -  os seres humanos em 
sua pobreza e em suas riquezas, suas fraquezas e sua forga. O mais nobre fruto 
dessas religióes produz o humanismo. Mas a Sagrada Escritura nos ensina a 
conhecer Deus em sua vinda e sua busca dos seres humanos, sua compaixao e 
graga, sua justiga e seu amor. E aqui, também, teofania, profecía e milagre sao 
os meios pelos quais Deus se revela e se dá ao povo.8
Teofania (angelofania, cristofania)
[91] Na Escritura, há repetidas referencias ás aparigoes divinas, as vezes sem 
qualquer descrigao circunstancial (Gn 12.7; 17.1, 22; 26.24; 35.9; Éx 6.2; cf. 
também Gn 11.5; Éx 4.24; 12.12, 23; 17.6; Nm 23.4, 16; 1 Sm 3.21; 2 Sm 5.24), 
mas em outros lugares a aparigao se dá em um sonho (Gn 20.3; 28.12ss.; 31.24;
1 Rs 3.5; 9.2), ou emuma visao profética (1 Rs 22.19ss.; Is 6; Ez 1.4ss.; 3.12s.; 
8.4s.; lO.ls.; 43.2s.; 44.4; Am 7.7; 9.1; Dn 7.9s.; Le 2.9; 2 Pe 1.17), e ainda 
mais frequentemente em nuvens de íumaga e fogo, como sinais da presenga de 
Deus, como aconteceu a Abraao (Gn 15.17ss.), a Moisés (Éx 3.2; 33.18s.), no 
Sinai (Éx 19.9, 16s.; 24.16, cf. vv.9-11; Dt 5.23; 9.15; Hb 12.18), ao povo (Éx 
13.21 s.; 14.19-24; 40.38; Nm 9.21; 14.14;Dt 1.33;Ne9.12, 19; SI 78.14), acima 
do tabernáculo (Éx 33.9; 40.34s.; Lv 9.23; Nm 9.15-23; 11.17, 25; 12.5; 17.7; 
20.6; Dt 31.15; SI 99.7; Is 4.5) e no Santo dos Santos (Éx 25.8,22; 29.45, 46; Lv 
16.2; 26.11, 12; Nm 7.89); cf. também a Elias (1 Rs 19.1 lss.). Essas aparigoes 
nao pressupóem a corporalidade de Deus (Éx 20.4; 33.20; Dt 4.12, 15), mas sao 
sinais perceptíveis pelos quais sua presenga se faz conhecida, assim como em 
Pentecostes o Espirito Santo se fez conhecido pelo vento e pelo fogo. Também 
nao devemos pensar nessa conexáo na emanagao dessa nuvem a partir do Ser 
divino, mas na presenga divina revelando-se em formas de criaturas. Nesses si
nais, a gloria divina (mas, Só^a) é manifesta (Éx 16.10; 24.17; Lv 9.6,23,24; Nm 
14.10; 16.19; 20.6), e, por essa razao, essa gloria também é descrita como fogo 
consumidor (Éx 24.17; Lv 9.23, 24) e como uma nuvem (1 Rs 8.10, 11; Is 6.4).

Deus nao aparece apenas em sinais impessoais, mas também se vale de 
pessoas para visitar seu povo. Cercado e servido por milhares de anjos (Is 6.2,

7 Nota do organizador: a frase “religioes das na9óes” traduzem uma única palavra holandesa, Ethnicisme. Essa pa
lavra parece ter sido cunhada por Bavinck, e a tradufao oferecida aqui é iluminada pelo contexto do parágrafo maior.

K *G. F. Oehler, Über Verháltnis der alttestam entische Prophecie zu r Heiden  (Mantik: 1861); ídem, Theologie  
des Alten Testaments, 2 vols. (Stuttgart: J. F. Steinkopf, 1882), I, 29ss.; em inglés, Theology o f  the O íd  Testament, 
trad. Ellen D. Smith e Sophia Taylor (Edimburgo: T. & T. Clark, 1892-93), §8, II, 28ss.; August Tholuck, D ie  
Propheten und ihre Weissagungen (Gotha: F. A. Perthes, 1860), § 1; F. A. Staudenmaier, Enzyklopádie der theo- 
logischen Wissenschaften ais System der gesammten Theologie (Mainz; Wien: F. Kupferberg; K. Gerold, 1834); 
§ 2 3 lss., §271 ss. H. Schulz, Alttestam entliche Theologie, 4a. ed., 2 vols. (Frankfurt a. M.: von Heyder & Zimmer, 
1889), 226ss.
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6), ele os envía á térra em forma humana para tornar conhecida sua palavra 
e sua vontade. Eles já apareceram em Génesis 18; 19; 28.12; 32.1, 2; Deute- 
ronómio 33.2; Jó 33.23; 1 Reis 13.18; e, de acordo com Atos 7.53 e Gálatas 
3.19, servem, ao mesmo tempo, para entregar a lei e funcionam como me
diadores da revelagao, especialmente depois do exilio (Dn 8.13; 9.21; 10.5; 
Zc 1.7-6.5). Eles aparecem ainda mais frequentemente no Novo Testamento. 
Eles estao presentes no nascimento de Jesús (Mt 1.20; 2.13, 19; Le 1.11; 2.9), 
repetidamente em sua vida (Jo 1.51; Mt 4.6), na hora de seu sofrimento (Mt 
26.53; Le 22.43) e em sua ressurreigáo e ascensao (Mt 28.2, 5; Le 24.23; Jo 
20.12; At 1.10). Na historia dos apóstelos, eles repetidamente fazem apari- 
goes (At 5.19; 8.26; 10.3; 11.13; 12.7; 23.9; 27.23; Ap 22.6, 16). Finalmente, 
em seu retorno, Cristo será acompanhado pelos anjos (Mt 16.27; 25.31; Me 
8.38; Le 9.26; 1 Ts3.13,efc.).

Entre todos esses enviados de Deus, o Mensageiro do Senhor (mrr -|íóa) 
ocupa um lugar especial. Ele aparece a Hagar (Gn 16.6-13; 21.17-20), a Abraao 
(Gn 18; 19; 22; 24.7; 40), a Jacó (Gn 28.13-17; 31.11-13; 32.24-30; cf. Os 12.4; 
Gn 48.15, 16), e no tempo de Moisés (Éx 3.2s.; 13.21; 14.19; 23.20-23; 32.34; 
33.2s.; cf. Nm 20.16; Is 63.8, 9; e também Js 5.13, 14; Jz 6.11-24; 13.2-23). 
Esse M alak  YHWH náo é um símbolo independente nem um anjo criado, mas 
uma verdadeira revelagáo pessoal e uma aparigáo de Deus, distinta dele (Ex 
23.20-23; 33.14s.; Is 63.8, 9) e, náo obstante, um com ele em nome (Gn 16.13; 
31.13; 32.28, 30; 48.15, 16; Éx 3.2s.; 23.20-23; Jz 13.3), em poder (Gn 16.10, 
11; 21.18; 18.14, 18; Éx 14.19; Jz 6.21), em redengáo e béngáo (Gn 48.16; Éx 
3.8; 23.20; Is 63.8, 9), em adoragáo e honra (Gn 18.3; 22.12; Éx 23.21). Depois 
da redengáo do Egito, o M alak  YHWH some de vista. Deus mora entre seu 
povo no templo (1 Rs 8.10s.; 2 Cr 7.Is.; SI 68.17; 74.2; 132.13s.; 135.21). A 
esse templo sáo dirigidos os desejos do Israel devoto (SI 27.4; 42; 43; 48; 50; 
63.2; 65; 84; 122; 137). Mas essa teofania é incompleta. Deus náo mora em 
uma casa feita por máos humanas (1 Rs 8.27; Jr 7.4; Mq 3.11; At 7.48; 17.24).
O sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. 
No Antigo Testamento, a teofania ainda náo alcanga seu fim e seu objetivo. Por 
essa razáo ainda é esperada outra vinda de Deus ao seu povo, mais gloriosa, 
com uma visao tanto de redengáo quanto de juízo (SI 50.3; 96.13; Is 2.21; 
30.27, 40s.,passim; Mq 1.3; 4.7; Sf 3.8; J1 3.17; Zc 2.10s.; 14.9). O anjo da 
alianga aparece novamente na profecía (Zc 1.8-12.3) e virá ao seu templo (MI
3.1). A teofania alcanga seu clímax, porém, em Cristo, que é o ayyeloq 6ó^á 
e l K o ó v  A,óyo<; u i ó q  t o 0  Geoü, em quem Deus é plenamente revelado e plenamen
te dado (Mt 11.27; Jo 1.14; 14.9; C1 1.15; 2.19, etc.). Através dele e do Espirito 
que Ele envia, a morada de Deus entre seu povo se torna uma realidade verda
deramente espiritual (Jo 14.23; Rm 8.9, 11; 2 Co 6.16). Acomunidade de fé é 
[agora] a casa de Deus, o templo do Espirito Santo (Mt 18.20; 1 Co 3.16; 6.19; 
Ef 2.21). Mas mesmo essa morada de Deus na igreja de Cristo náo é ainda a 
ordem final e mais elevada. Ela alcanga sua plena realizagáo somente na Nova
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Jerusalém. Entao o tabernáculo de Deus estará com seu povo; ele habitará en
tre eles e eles serao seu povo, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. 
Eles verao sua face, e seu nome estará em suas frontes (Mt 5.8; 1 Co 15.28;
1 Jo 3.2; Ap 21.3; 22.4).9
Profecía
[92] Por profecia queremos dizer a comunicagáo que Deus faz de seus pen- 
samentos aos seres humanos. Geralmente, a palavra inspiragao é usada para 
isso e é também mais precisa porque o conceito de profecia é mais ampio que
o de inspiragao e inclui também o anúncio desses pensamentos a outras pes
soas. Mas, com base em 2 Timoteo 3.16, a inspiragao é especialmente usada 
com referencia á revelagao escrita. No passado, a palavra profecia foi repeti
damente empregada no sentido em que a usamos acima.10 Isso também inclui
0 recebimento dos pensamentos de Deus, pois somente a pessoa que os recebe 
é um profeta que proclama a Palavra de Deus. Ela apresenta, melhor que a 
inspiragao, o intento de Deus, com o qual ele comunica seus pensamentos, 
viz., os próprios seres humanos devem ser profetas e proclamadores de suas 
virtudes. Os pensamentos de Deus que sao comunicados na profecia podem 
se referir ao passado, como acontece nos livros históricos da Escritura, ou ao 
presente, ou ao futuro. Mas a profecia opoe consistentemente os pensamentos 
de Deus aos pensamentos dos seres humanos, sua verdade á mentira deles, sua 
sabedoria á íolice deles.

De acordo com a Escritura, essa comunicagao dos pensamentos de Deus 
aos seres humanos pode acontecer de várias formas. Ás vezes o próprio Deus 
fala de forma audível com uma voz humana e em linguagem humana (Gn 
2.16; 3.8-19; 4.6-16; 6.13; 9.1, 8s.; 32.26s.; Éx 19.9s.; Nm 7.89; Dt 5.4;
1 Sm 3.3s.; Mt 3.17; 17.5; Jo 12.28, 29). Em muitos lugares, Deus fala, sem 
qualquer explicagao pormenorizada de como esse discurso ocorre, externa ou 
internamente, em sonho ou em visao, etc. Esse discurso de Deus é mais pessoal 
e mais íntimo no caso de Moisés, que nao fica aterrorizado, nem cai no chao 
quando fala com ele, mas com quem Deus falou “face a face”, unidos como 
amigos (Nm 12.6-8; Éx 33.11; 34.29; Dt 5.5; 18.15, 18; 2 Co 3.7; G13.19; Hb
3.5). Os judeus posteriormente falaram sobre Bath-Kol, uma voz celestial, pela

9 Cf. Emil Kautzsch, “Theophanie”, PRE1, XV, 537-42; Mallet, “Schechia”, PRE1, 458-59; Orelli, “Feuer 
und W olkensáule”, PRE3, VI, 60-62; G. B. Winer, “Wolken und Feuersáule”, Biblisches Realwórterbuch, 2 vols. 
(Leipzig: C. H. Reclam, 1847-48); C. J. Trip, D ie  Theophanien in den Geschichtsbuechern des A lten Testaments 
(Leiden: D. Noothoven van Goor, 1858), e a literatura citada ali; Hermann Schultz, Alttestam entliche Theologie, 
2a. ed. (Gótingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1889), 507ss.; G. F. Oehler, Theology o f  the O íd  Testament, §58, I, 
187ss.; Rudolf Smend, Lehrbuch der alttestam entlichen Religionsgeschichte (Freiburg i. B. e Leipzig: J. C. B. 
Mohr, 1893), 42ss.; F. W. Weber, System der altsynagogalen palástinischen Theologie (Leipzig: Dórffling & Fran- 
ke, 1880), 179ss.; Cremer, Wórterbuch, s. v. “doxa”; F. Delitzsch, Biblische Psychologie (Leipzig: Dórffling & 
Franke, 1861), 49; em inglés: A System o fB ib lica l Psychologv, trad. Robert E. Wallis, 2a. ed. (Edimburgo: T. & T. 
Clark, 1875), 59-61; R F. Keerl, D ie Lehre des neuen Testaments von der herrlichkeit G ottes (Basiléia: Bahnmaier, 
1863); Van Leeuwen, Prolegom ena van Bijbelsche G odgeleerheid, 72ss.

10Tomás de Aquino, Summa Theologica, II, 2, q. 171, art. 1.
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qual Deus se revelou, mas essa “voz” era de uma categoría inferior á profeeia 
anterior e veio depois que o espirito de profecía cessou.11

Ao comunicar seus pensamentos, porém, Deus frequentemente adotou 
aquelas formas inferiores pelas quais também entre os pagaos acreditava-se 
que os deuses faziam conhecer sua vontade. Nesses casos, há quase completa 
correspondéncia na forma. Devem ser especialmente mencionados aquí a sorte,
0 Urim e Tumim, o sonho, a visao. A sorte foi usada em muitas ocasi5es: no 
grande Dia da Expiapáo (Lv 16.8), na divisáo da térra (Js 13.6; 14.2, etc.; Ne
11.1), as cidades dos levitas (Js 21.4), dos despojos de guerra (J1 3.3; Na 3.10; 
Ob 11), da roupa (Mt 27.35; Jo 19.23), na solugáo de casos difíceis (Js 7.1ss.;
1 Sm 14.42; Pv 16.33; 18.18; Jn 1.7), naescolha de oficiáis (1 Sm 10.19; At 1.26;
1 Cr 24.5; Le 1,9ss., etc.), e também o processo de verificagáo de adultério pode 
ser contado nessa categoría (Nm 5.11-31).12 O Urim e o Tumim (LXX 6r|Acooi<; 
K cd áA,r|0ei(x; Vulgata doctrina et veritas), luz e justipa, ocorrem sete vezes (Éx 
28.30; Lv 8.8; Nm 27.21; Dt 33.8; 1 Sm 28.6; Ed 2.63; Ne 7.65). Eles nao sao, 
como pensam Josefo e muitos outros depois dele, idénticos as doze pedras pre
ciosas presas no peitoral do sumo sacerdote, mas, de acordo com Éxodo 28.30 
e Levítico 8.8, objetos presos ao peitoral. Mas como eles tomavam conhecida 
a vontade de Deus -  pelo brilho das pedras, por uma voz, por inspirapao, etc.,
-  e em que eles consistiam -  em duas pedras com o tetragrama, ou em pequeñas 
imagens, ou em um colar feito de uma das pedras preciosas, ou em pedras para 
lanpar sortes -  é algo totalmente desconhecido. Essa última opiniao, em tem
pos recentes, apoiou-se no texto de 1 Samuel 14.41, como alterado por Thenius 
(1842), em harmonia com a LXX. O Urim e Tumim, entao, seriam sortes com 
respostas “sim” e “nao” e também eram comuns (Jz 1.1; 20.18; 1 Sm 22.10, 
15; 23.6, 9-11; 30.7s.; 2 Sm 2.1; 5.19, 23). Mas, sob essa luz, é difícil explicar 
as respostas, náo de sim ou náo, mas de detalhes elaborados (Jz 20.27; 1 Sm 
30.7s.; 2 Sm 5.23; 21.1; Jz 1.1; 20.18; 2 Sm 2.1, esp. 1 Sm 10.22b; 2 Sm 5.23;
1 Cr 14.14). O Urim e Tumim, contudo, devem certamente ter tido o mesmo 
caráter revelatório das sortes. Exemplos de seu uso ocorrem especialmente no 
tempo de Salomáo e, depois, parecem ter sido entregues á profecia real.13

Os sonhos também ocorrem na Escritura como meio de revelagao. Ao longo 
de toda a Antigüidade eles foram considerados assim.14 Ainda em nossos dias

11F. W. Weber, System der altsvnagogalenpalástinischen Theologie (Leipzig: Dórffling & Franke, 1880), 187;
G. Dalman, “Bath-Kol (Gottesstimme)”, PRE3, II, 443.

12 Benzinger, “Los bei den Hebráem”, PRE3, XI, 642.
13Emil Kautzsch, “Urim & Thummim”, PRE2, XVI, 226-33; Winer, “Urim & Thummim”, Realwdrterbuch; 

Riehm, “Urim & Thummim”, Wórterbuch; C. F. Keil, Manual o f  B iblical Archeology, trad. A. Cusin, 2 vols. 
(Edimburgo: T. & T. Clark, 1887-88), I, §35; W. M. L. De Wette e Julius Rabiger, Lehrbuch der hebráisch-jü- 
dischen Archáologie (Leipzig: F. C. W. Vogel, 1864), 281ss.; G. F. Oehler, Theology o f  the O íd  Testament, §97,
I, 318ss.; Hermann Schultz, Alttestam entliche Theologie, 4a. ed., 2 vols. (Góttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1889), 507ss.; Henry E. Dosker, “Urim & Thummim”, Presbyterian and  R eform ed R eview  3 (outubro de 1892): 
717-30; G. Wildeboer, “Urim en Thummim in de Priester w et”, Theologische Studien 23 (1905): 195-204.

14 Homero, Odyssey, XIX, 560ss.; II.1.63; 11.22.56; Aristóteles, D e Somniis (On Dreams), 1-3; Cicero, On 
Divination, I, 29; Philo, D e somniis.
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muitas pessoas atribuem grande valor aos sonhos.15 Sempre se soube também 
que os sonhos sao muitos enganosos. Nao apenas Homero e Aristóteles, mas 
também a Sagrada Escritura regularmente aponta para a futilidade dos sonhos 
(SI 73.20; Jó 20.8; Is 29.7; Ec 5.3, 6; Sb 31.15; 34.15) e frequentemente os 
atribuí aos falsos profetas (Jr 23.25; 29.8; Mq 3.6; Zc 10.2). Apesar desse fato, 
Deus repetidamente usa os sonhos para tomar conhecida sua vontade (Nm 12.6; 
Dt 13.1-6; 1 Sm 28.6, 15; J1 2.28s.). Eles ocorrem entre os israelitas, mas ocor- 
rem repetidamente também entre os nao-isrtaelitas (Gn 20; 31; 40; 41; Jz 7; Dn 
2; 4) e transmitem uma palavra, uma comunicagáo de Deus (Gn 20.3; 31.9, 24; 
Mt 1.20; 2.12, 19, 22; 27.19), ou uma representagáo da imaginagáo, que, entao, 
geralmente requer explicagao (Gn 28; 37.5; 40.5; 41.15; Jz 7.13; Dn 2; 4).16

Semelhante ao sonho é a visáo (Gn 15.1, 11; 20.7; Nm 12.6), assim como 
os nomes (nto ntn x'a: e talvez também ñas) pelos quais o profeta é chamado17 
e os nomes n*nn e prn dados á visao profética provavelmente indicam que a 
visao nao era um meio costumeiro de revelagao. Mas essas palavras perderam 
seu sentido original e também sáo usadas quando nenhuma visao real ocorreu 
(1 Sm 3.15; Is 1.1; Ob 1; Na 1.1, etc.). Na Escritura, regularmente encontramos 
relatos e descrigóes de visóes, desde o Génesis até o Apocalipse (Gn 15.1; 46.2; 
Nm 12.6; 22.8-13; 24.3; 1 Rs 22.17-23; Is 6; 21.6; Jr 1.11-14; 24.1; Ez 1-3; 8- 
11; 40; Dn 1.17; 2.19; 7; 8; 10; Am 7-9; Zc 1-6; Mt 2.13, 19; Le 1.22; 24.23; At 
7.55; 9.3; 10.3,10; 16.9; 22.17; 26.19; 1 Co 12-14;2Co 12.1; Ap 1.10,efc.).As 
visóes geralmente sáo acompanhadas de um tipo de experiencia extática. Mú
sica, danga e éxtase caminham juntos; a profecia e a poesía estáo relacionadas 
(1 Sm 10.5s.; 19.20-24; 2 Rs 3.15; 1 Cr 25.1; 2 Cr 29.30). Quando a mao do 
Senhor vem sobre os profetas (Is 8.11; Ez 3.14; 11.5) ou o Espirito vem sobre 
eles, estes frequentemente entram em estado de éxtase (Nm 24.3; 2 Rs 9.11; Jr 
29.26) e caem no chao (Nm 24.3, 15, 16; 1 Sm 19.24; Ez 1.28; 3.23; 43.3; Dn 
10.8-10; At 9.4; Ap 1.17; 11.16; 22.8). Nesse estado, é permitido que eles vejam 
e ougam os pensamentos de Deus de forma simbólica. Em imagens e visóes seu 
conselho é revelado a eles (Jr 1.13s.; 24.Is.; Am 7-9; Zc 1-6; Apocalipse, etc.), 
especialmente com relagao ao futuro (Nm 23s.; 1 Rs 22.17; 2 Rs 5.26; 8.1 ls.; Jr 
4.23s.; 14.18; Ez 8; Am 7, etc.). Nesse estado eles também ouvem uma varie- 
dade de vozes e sons (1 Rs 18.41; 2 Rs 6.32; Is 6.3, 8; Jr 21.10; 49.14; Ez 1.24,

l5Franz Splittgerber, Sch laf und Tod, 2a. ed., 2 vols. (Halle: Julius Fricke, 1881), I, 66-205.
16 B. Orelli, “Traume”, PRE2, XVI, 734; *G. E. W. de Wijs, D e droomen in en buitem de B ijbel (1858).
17 Abraham Kuenen, D e Profeten en de Profetie onder Israel, 2 vols. (Leiden: P. Engels, 1875), 1,49 ,51  ss.; 97; 

em inglés com o The Prophets and  Profecy in Israel, trad. Adam Milroy (Londres, 1877; reimpressáo, Amsterdá: 
Philo, 1969), 41-42, 43ss.; 83-84; idem, D e godsdienst van Israel tot den ondeigang van den Jodschen Staat, 2 
vols. (Haarlem: A. C. Kruseman, 1869, 1870), 1,212; em inglés como The Religión o f  Israel to the Fall o f  the Jew- 
ish State, trad. A. H. May, 3 vols. (Londres: Williams & Norgate, 1874, 1875), I, 213ss.; idem, H istorisch-critisch  
onderzoek nar het ontstaan en de verzameling van d e  boken des Ouden Verbonds, 3 vols. (Leiden: P. Engels en 
Zoon, 1885, 1893), II, 2, 5ss.; Eduard Kónig, D er Offenbarungsbegriff des A lten Testaments, 2 vols. (Leipzig: J.
C. Hinrichs, 1882), I, 71; F. Delitzsch, Commentar über d ie  Genesis, 3a. ed. (Leipzig: Dórffling & Franke, 1860), 
634; em inglés: A N ew  Commentary on Genesis, trad. S. Taylor, 2 vols. (Edimburgo: T. & T. Clark, 1894, 1888),
II, lss., 8, 68; Hermann Schulz, Alttestam entliche Theologie (Gótingen: Vandenhoek und Ruprecht, 1896), 239; R. 
Smed, Lehrbuch d er  alttestamentlichen Religionsgeschichte (Freiburg: J. C. B. Mohr, 1893), 79ss.
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28; 2.2; 3.12; Ap 7.4; 9.16; 14.2; 19.1; 21.3; 22.8, etc.). Eles sao tomados em 
espirito e trasladados (Ez 3 .12s.; 8.3; 43.1; Dn 8.2; Mt 4.5, 8; At 9.10, 11; 22.17; 
23.11; 27.23; 2 Co 12.2; Ap 1.9; 12; 14.1; 21.10). Depois de receber uma visao, 
Daniel ficou doente por alguns dias (Dn 7.28; 8.27).

No entanto, o estado de éxtase no qual aqueles que recebiam a revelagao 
geralmente se encontravam nao era um estado no qual sua consciencia era to
tal ou parcialmente suprimida. Esse era, de fato, o estado no qual os videntes 
gregos (|iávxei.<;) proferiam seus oráculos.18 Filo, Justino Mártir, Atenágoras, 
Tertuliano e, em tempos mais modernos, Hengstenberg,19 assim interpretaram 
o éxtase dos profetas. Eles, porém, nao recebiam visoes em um estado de soño
lencia, mas despertos; nao apenas quando estavam sozinhos, mas também na 
presenga de outras pessoas (Ez 8.1). Enquanto recebiam a visao, eles se man- 
tinham conscientes de si mesmos, viam, ouviam, pensavam, falavam, faziam 
perguntas e davam respostas (Ex 4-6; 32.7s.; Is 6; Jr 1; Ez 4-6; etc.) e mais 
tarde se lembravam de tudo e davam déla um relato preciso.20 Por essa razao, 
o estado psíquico dos profetas foi considerado pela maioria dos teólogos como 
um processo de visao espiritual autoconsciente, “um arrebatamento mental em 
relagao aos sentidos corporais”, mas nao uma “alienagáo mental”.21 Somente 
Konig, para manter a objetividade da visao, acrescentou a essa interpretagao 
a opiniao peculiar de que todas as visoes eram externas, físicas e perceptíveis 
pelos sentidos. Muitas aparigoes, como em Génesis 18; 32; Exodo 3; 19; etc., 
de fato, segundo o intento do autor, devem ser consideradas objetivas. Há uma 
diferenga entre uma teofania e uma visao. Mas as visoes acima mencionadas 
(1 Rs 22.17s.; Is 6; Jr 1; Ez 1-3; Daniel; Am 7-9; Zc 1-6; etc.) certamente sao 
internas e espirituais. Muitas délas sao de um tipo que nao pode ser percebido 
e observado pelos sentidos. Konig vai longe demais quando faz a objetividade 
e a verdade de uma revelagao dependerem de seu caráter externo e nao con- 
segue conceber uma operagao interna do Espirito de Deus na mente dos seres 
humanos, exceto através dos sentidos externos. Ele se esquece de que também 
existem alucinagoes de visao e de audigao, que operagóes externas como essas 
nao excluem a possibilidade de auto-engano e, portanto, que a certeza da reve- 
lagáo nao é suficientemente estabelecida por seu caráter externo.22

l8Tholuck, D ie  Propheten, 64ss.; cf. Thomas A chelis, D ie Ekstase in ihrer kulturellen Bedeutung  (Berlim: J. 
Ráde, 1802).

19 Na primeira edÍ9 ao de seu Christology o f  the O íd  Testament, III, 2, 158ss.
20 Konig, O jfenbarungsbegriff I, 160ss.; Kuenen, Prophets and Prophecy, 40-41; Oehler, Theology o f  the O íd  

Testament, §207, II, 318ss.; *Orelli, PRE2, XVI, 724.
21 Orígenes, On F irst Principies, III, 3, 4; Agostinho, A gainst Simplician, II, q. 1; Aquino, Summa Theolo- 

gica, II, 2, q. 175; H. Witsius, D e Propheten, I, c. 4; J. F. Buddeus, Institutiones theologiae dogm aticae  (1724),
I, 2, 5. Em obra mais recente, Haverdink, O. T. Introduction; K eil, O. T. Introduction; Oehler, Theology o fth e  
O íd  Testament, §210, II, 330ss.; Tholuck, D e Propheten, 64ss.; Dr. Küper, D as Prophetenthum des Alten Bundes 
(Leipzig: Dórffling & Franke, 1870), 51ss.; B. Orelli, “W eissagung”, / ^ ^ ,  XVI, 724; K onig,Offenbarungsbe- 
g r if f  II, 132ss.

22Orelli, PRE2, XVI, 724; Kuenen, Historische Critische Onderzoek, II, 2, 13; Van Leeuwen, Bijbelsche Godge- 
leerdherd, 62ss.; P. Borchert, “Die Visionen der Propheten”, Theologische Studien und Kritiken 68 (1895): 217-51.
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A última forma de revelagao a ser mencionada é a iluminagáo interior. Heng- 
stenberg23 acreditava que o éxtase era o estado usual no qual o profeta se encon- 
trava quando recebia revelagao. Mas muitos estudiosos, Riehm e Kónig24 (entre 
outros) se opuseram a essa opiniao, e hoje essa rejeigao é universal; o éxtase, ao 
invés de ser a regra, é a excegao. Também no Antigo Testamento, a maior parte 
das revelagoes aos profetas ocorreu sem qualquer visao, e.g., no caso de Isaías, 
Ageu, Malaquias, Obadias, Naum, Habacuque, Jeremías e Ezequiel. Admito 
que a palavra “visao” ainda era frequentemente usada para denotar a profecía 
divina, mas ela também ocorre quando nada foi visto (Is 1.1; 2.1; Am 1.1; He
1.1; 2.1; 1 Sm3.15;Ob l;N a  1.1; etc.). A revelagao ocorre, entáo, internamen
te, pelo Espirito, como o Espirito de revelagao. Kónig25 de fato afirmou que o 
Espirito nao é o principio de revelagao, mas apenas o principio de iluminagao, 
i.e., é YHWH que revela, e o Espirito apenas toma as pessoas subjetivamente 
receptivas a essa revelagao. Kónig chegou a essa posigao para sustentar a obje- 
tividade e extemalidade da revelagao e para vincular o Espirito subjetivo á pala
vra objetiva de YHWH. Mas Números 11.25-29; Deuteronómio 34.9; 1 Samuel 
10.6; 19.20s.; 2 Samuel 23.2; 1 Reis 22.24; 1 Crónicas 12.18; 28.12; 2 Crónicas 
15.1; 20.14s.; 24.20; Neemias 9.30; Isaías 11.1; 30.1; 42.1; 48.16; 59.21; 61.1; 
63.10s.; Ezequiel 2.2; 3.24; 8.3; 11.5, 24; Miquéias 3.8; Oséias 9.7; Joel 2.28 
e Zacarías 7.12 nao podem ser entendidos exclusivamente em termos de uma 
capacitagao formal subjetiva produzida pelo Espirito. Eles ensinam claramente 
que os profetas falaram nao apenas pelo poder do Espirito Santo, mas também 
a partir do Espirito, que a profecía procedeu do Espirito que estava dentro deles. 
Certamente também houve uma atividade capacitadora do Espirito que tomou o 
profeta subjetivamente capaz de profetizar, mas essa nao é a única atividade do 
Espirito. Ela nao pode ser rigorosamente separada da atividade revelatória do 
Espirito, como faz Kónig, e nem isso é necessário na posigáo de Kónig, uma po- 
sigáo na qual a revelagáo é completamente externa.26 Além disso, até mesmo o 
“espirito mentiroso” de 1 Reis 22.22 claramente ensina que o Espirito de Deus 
é a fonte da palavra. A teologia judaica via o Espirito como a fonte náo somente 
da iluminagao, mas também da revelagáo e da profecía.27

O Novo Testamento, com igual clareza, afirma que os profetas do Antigo 
Testamento falaram a partir do Espirito de Deus e por ele (At 28.25; 1 Pe 1.11;
2 Pe 1.21). Há, de fato, uma distingao no modo pelo qual o Espirito Santo co
munica internamente a revelagáo do Velho e do Novo Testamentos. No Antigo 
Testamento, o Espirito Santo vem sobre uma pessoa e a ela, momentáneamente. 
Ele veio sobre os profetas (Nm 24.2; 1 Sm 19.20, 23; 2 Cr 15.1; 20.14), veio 
poderosamente sobre eles (Jz 14.19; 15.14; 1 Sm 10.6), caiu sobre eles (Ez

23 Hengstenberg, C hristology o f  the O íd  Testament, III2, 2, 158ss.; cf. Küper, D as Prophetenthum, 53ss.
24Eduard Riehm, D ie messianische weissagung, 2a. ed. (Gotha: F. A. Perthes, 1885), 15ss.; em inglés: Messianic 

Prophecy, trad. Lewis A. Muirhead (Edimburgo: T. & T. Clark, 1891); Kónig, OJfenbarimgsbegriff II, 48ss., 132ss.
25 Kónig, Offenbarungsbegriff I, 104ss., 141 ss., 155ss.
26 A. Kuenen, H istorisch-Critisch Onderzoek, II, 14.
27 Weber, System der altsynagogalen palástinischen Theologie, 184-87.



R e v e l a d o  e s pe c ia l 335

11.5), revestiu-os como um manto (Jz 6.34; 1 Cr 12.18), a mao, i.e., o poder 
do Senhor veio sobre eles (Is 8.11; Ez 1.3; 3.22; 8.1; 37.1; 40.1). Diante dessa 
operagao do Espirito, consequentemente, os profetas sao principalmente passi- 
vos: ficam em silencio, caem no chao, ficam assustados e acham-se, por algum 
tempo, em um estado anormal, extático. O Espirito de profecía ainda nao é a 
possessao permanente dos profetas. Ainda há alguma separagao e distancia 
entre os dois, e a classe dos profetas ainda é separada do povo como um todo. 
A profecia, como um todo, ainda é imperfeita. Ela, portanto, olha para a frente 
e espera um profeta sobre o qual repousará o Espirito do Senhor (Dt 18.18; 
Is 11.2; 61.1). De fato, ela prediz o cumprimento do desejo de Moisés de que 
todo o povo do Senhor seja profeta (Nm 11.29) e testifica uma futura morada 
do Espirito de Deus em todos os filhos do Senhor (Is 32.15; 44.3; 59.21; J1 
2.28; Ez 11.19; 36.27; 39.29).

No Novo Testamento o supremo, único e verdadeiro profeta faz sua apari- 
gáo. Como Logos, ele é a plena e completa revelagao de Deus (Jo 1.1,18; 14.9; 
17.6; C1 2.9). Ele nao recebe uma revelagao de cima ou de fora de si mesmo, 
mas é ele mesmo a fonte de profecia. O Espirito Santo nao vem sobre ele e nao 
cai sobre ele, mas mora nele sem medida (Jo 3.34). Desse Espirito ele foi conce
bido; por esse Espirito ele fala, age, vive e morre (Mt 3.16; 12.28; Le 1.17; 2.27; 
4.1, 14, 18; Rm 1.4; Hb 9.14). Com esse Espirito ele capacita seus discípulos, 
nao somente como o Espirito de regeneragao e santificagao, mas também como
o Espirito de revelagao e iluminagáo (Me 13.11; Le 12.12; Jo 14.17; 15.26; 
16.13; 20.22; At 2.4; 6.10; 8.29; 10.19; 11.12; 13.2; 18.5; 21.4; 1 Co 2.12s.; 
12.7-11). Certos individuos especiáis ainda sao capacitados para o oficio de 
profeta pelo Espirito (Rm 12.7; 1 Co 14.3; Ef 2.20; 3.5; etc.), e a verdadeira 
predigao nao está ausente no Novo Testamento (Mt 24; At 20.23; 21.10; 1 Co 
15; 2 Ts 2; Apocalipse). Nao obstante, agora todos os crentes tém a ungao do 
Espirito (1 Jo 2.20) e sao ensinados pelo Senhor (Mt 11.25-27; Jo 6.45). Todos 
sao profetas que proclamam as exceléncias do Senhor (At 2.17s.; 1 Pe 2.9). A 
profecia como dom especial passará (1 Co 13.8). Na Nova Jerusalém, o nome 
do Senhor estará sobre a fronte de cada um, e a mentira será completamente 
excluida (Ap 21.27; 22.4, 15).28
Milagres
[93] Exatamente como os seres humanos, ao lado de sua aparéncia e de suas 
palavras também se tomam conhecidos por seus atos, Deus também nao se re
vela somente por suas palavras, mas também por suas obras. Palavra e ato estao 
intimamente relacionados. A Palavra de Deus é um ato (SI 33.9), e sua atividade 
é um discurso (SI 19.2; 29.3; Is 28.26). Palavra e ato acompanham um ao outro,

28 Para mais detalhes sobre profecia, além da literatura citada acima, veja Cari H. Cornill, D er Israelitische 
Prophetismus (Estrasburgo: Trübner, 1894); F. Giesebrecht, D ie Berufsbegabung der Alttestam entliche Propheten  
(Gottingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1897); Rudolf Kittel, Profetie und Weissagung (Leipzig: J. C. Hinrichs, 
1899); E. Kónig, D as Berusungsbewusstsein der alttestam entlichen Propheten  (Barmen: Wupperthaler Traktat 
Gesellschaft, 1900); A. B. Davidson, O íd  Testament Prophecy  (Edimburgo: T. & T. Clark, 1903).
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tanto na criagao quanto na redengao. Geralmente a palavra vem primeiro, como 
uma promessa e uma ameaga, mas, em principio, ela já contém dentro de si um 
ato. A Palavra de Deus nao volta para Ele vazia, mas realiza aquilo que Ele quer 
(Is 55.10, 11). A palavra requer o ato, o milagre realiza a profecia: nao somente 
a consciencia, mas o próprio ser tem de ser renovado. As palavras, na Escritura, 
pelas quais os atos ou obras de Deus sao denotados diferem. Em termos de sua 
aparéncia externa, eles sao nuóaj, maravilhas (Éx 3.20; 34.10; SI 71.17); lóa, 
eventos extraordinários (Éx 15.11; Is 25.1); e d t i b i »,  algo espléndido (Éx 4.21; 
7.9; SI 105.5), os dois últimos termos traduzidos em grego por tépaxa, algo 
especial, incomum, que difere dos eventos ordinários. Eles sao chamados m-naa 
(Dt 3.24; SI 21.14; 54.3; 66.7); Suváneu;, O’ton (SI 8.7; 19.2; 103.22; Is 5.19); 
ou mb'br (SI 9.12; 77.13;), obras poderosas, epyoc [ieYaA.ela, por causa do grande 
poder divino que é manifestó nelas. Elas também sao -  e especialmente -  cha
madas de mirra sinais (Éx 3.12; 12.13; etc.) porque sao uma demonstragáo e um 
sinal da presenga de Deus.

Essas obras de Deus, antes de tudo, devem ser observadas em sua criagao e 
em sua providéncia. Todas as obras de Deus sao maravilhas. Suas obras tam
bém sao frequentemente descritas na Escritura como maravilhas (SI 77.13; 
97.3; 98.1; 107.24; 139.14). A partir desse fato, porém, nao devemos inferir, 
como Scholten,29 que a Escritura nao faz distingao entre natureza e milagre. 
Certamente a nogao de que o milagre seria contra as leis da natureza e, portanto, 
seria impossível, nao aparece. Tudo, na Escritura, parte da crenga de que nada 
é maravilhoso demais para Deus (Gn 18.14; Dt 8.3ss.; Mt 19.26). Isso nao sig
nifica, contudo, que a Escritura nao faga uma distingao entre a ordem ordinária 
da natureza e os atos extraordinários do poder divino. O Antigo Testamento co- 
nhece uma ordem natural, leis que se aplicam ao céu e á térra e sao firmemente 
estabelecidas na vontade expressa do Senhor (Gn 1.16, 28; 8.22; SI 104.5, 9; 
119.90, 91; 148.6; Ec 1.10; Jó 38.10s.; Jr 5.24; 31.35s.; 33.20, 25). E o Novo 
Testamento faz uma distingao igualmente clara entre os dois (Mt 8.27; 9.5, 24, 
33; 13.54; Le 5.9; 7.16; 8.53; Jo 3.2; 9.32; etc.). Osmilagres sao uma rwma, uma 
criagao, algo novo que nunca foi visto (Éx 34.10; Nm 16.30). Os fatos registra
dos na Escritura como milagres ainda sao considerados assim por nós: sobre a 
qualificagao desses fatos nao há diferenga.30 A Escritura, de fato, reconhece que 
também fora da revelagao divina, forgas incomuns podem atuar e coisas inco- 
muns podem acontecer (Éx 7.11, 22; 8.7, 18; 9.11; Mt 24.24; Ap 13.13ss.). Um 
sinal ou um milagre em si, portanto, nao é suficiente para selar a confiabilidade 
de um profeta (Dt 13.1-3). É somente o Deus de Israel, porém, que faz coisas

29 J. H. Scholten, Supranaturalisme in Verband met Bijbel Christendom en Protestantisme (Leiden, 1867). 9ss.
30 J. Kóstlin, “Wunder”, PRE2, XVII, 360; *A. Pierson, Gods Wondermacht en ons G eesíelijk Leven (Leiden, 

1867), 10ss.; P. Gloatz, “Wunder und Naturgesetz”, Theologische Studien und Kritiken  59 (1886): 408ss.; W. 
Bender, D er W underbegriff des Neuen Testaments (Frankfurt: Verlag von Heyder & Zimmer, 1871), 100ss.; H. 
Schultz, Alttestam entliche Theologie, 577ss.; P. Kleinert, “Naturanschauung des A. T.”, Theologische Studien und 
Kritiken  64 (1891): 1 ss.; Justus Kóberle, Natur und G eist nach der Auffassung des Alten Testaments (Munique: C.
H. Beck, 1901), passim , esp. 231ss., 260ss.
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miraculosas (SI 72.18; 77.14; 86.10; 136.4). Ás vezes, Ele mesmo produz dire- 
tamente esses milagres, outras vezes Ele emprega seres humanos ou anjos, mas 
sempre é Deus quem os realiza. É seu poder (5úva|j.i<;) que é manifestó neles 
(Le 5.17; 6.19; Me 7.34; Le 11.20; Jo 3.2; 5.19s.; 10.25, 32; At 2.22; 4.10). É o 
Espirito do Senhor que os produz (Mt 12.38; At 10.38).

Os milagres tém seu ponto de partida e seu fundamento na criagao e na 
sustentagáo de todas as coisas, o que é uma obra e um milagre permanente 
de Deus (SI 33.6, 9; Jo 5.17). Tudo o que acontece tem seu fundamento su
premo na vontade e no poder de Deus. Nada pode resistir a ele. Ele faz com
0 exército dos céus aquilo que lhe agrada (Is 55.8s.; SI 115.3). Esse poder e 
essa liberdade de Deus sao proclamados pela natureza (Jr 5.22; 10.12; 14.22; 
27.5; Is 40.12; 50.2, 3; SI 33.13-17; 104; Jó 5.9s.; 9.4s.; etc.), mas emergem 
especialmente na historia de seu povo (Dt 10.21; 11.3; 26.8; 29.2; 32.12s.; 
SI 66.5s.; 74.13s.; 77.15s.; 78.4s.; 135.8s.; Is 51.2, 9; Jr 32.20s.; At 7.2s.). 
Especialmente nessa historia, os milagres aparecem. Eles ocorrem por varios 
motivos, ás vezes para punir os ímpios (Gn 6.6s., 11, 19; Éx 5s.; Lv 10.1; Nm 
11.30s.; 14.21; 16.Is.; 21.6; etc.', Mt 8.32; 21.19; At 13.11; etc.), outras vezes 
para salvar e redimir o seu povo, para trazer salvagáo e cura, como as pragas 
do Egito, a passagem pelo mar Vermelho, os milagres no deserto e as curas 
realizadas por Jesús. Frequentemente, eles também tém o propósito direto ou 
indireto de confirmar a missáo dos profetas, a verdade de sua palavra e, por
tanto, a crenga em seu testemunho (Éx 4.1-9; Dt 13.Is.; Jz 6.37s.; 1 Sm 12.6s.;
1 Rs 17.24; 2 Rs 1.10; 20.8; Is 7.11; etc. Mt 14.33; Le 5.24; Jo 2.11; 3.2; 5.36; 
6.14; 7.31; 9.16; 10.38; 12.37; At 2.22; 10.38; etc.). Aprofecia e o dom de mi
lagre caminham juntos. Todos os profetas e os apóstelos estáo conscientes de 
sua habilidade de realizar milagres. Moisés era grande também em seus mila
gres (Éx 5-15; Dt 34.10-12). Seu pecado em uma ocasiáo consistiu em duvidar 
do poder miraculoso de Deus (Nm 20.10s.). Em torno de Elias e Eliseu há um 
círculo de milagres (1 Rs 17-2 Rs 13). No caso dos profetas posteriores, os 
milagres náo aparecem mais táo frequentemente. Náo raro, eles empregam as 
assim chamadas agoes simbólicas para, por meio délas, salientar sua profecía e 
realizá-las provisionalmente, por assim dizer (1 Rs 11.29-39; 20.35s.; 22.11; Is 
7.3; 8.1; 20.2s.; 21.6; 30.8; Jr 13; 16; 18; 19; 25.15; 27; 28.10s.; 32.6s.; 43.8s.; 
Ez 4; 5; 6.11; 7.23; 12.3; 17.1s.; Os 1-3; At 21.10s.;).31 Náo obstante, emrelagáo 
a eles, também somos informados sobre milagres e eles, também, estáo conven
cidos de sua capacidade de realizá-los (Is 7.11; 16.14; 21.16; 38.7; cf. 2 Rs 20; 
Jr 22.12, 30; 28.16; 29.22; 36.20; 37.7s.; Dn 1-6).

Apesar de todo o seu número, os milagres do Antigo Testamento náo pro- 
duziram uma elevagáo ou uma renovagáo da natureza [humana], Eles certa- 
mente produziram seu efeito. Eles alternadamente reprovavam e abengoavam 
a humanidade, e em alguns casos impediam que ela se destruísse. Em Israel,

31 H. Schultz, Alttestam entliche Theologie, 250ss.; Smend, Lehrbuch d er  alttestamentlichen Religionsge- 
schichte, 88; Kónig, Offenbarimgsbegriff, II, 111 ss.
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eles eriaram um povo especial, libertaram-no da escravidao do Egito, impe- 
diram que ele se misturasse com povos pagaos e protegeram o povo de Deus 
contra o poder opressivo da natureza. Mas eles eram momentáneos, inciden- 
tais. Eles diminuíam em efeito e eram esquecidos. A vida retomava seu curso 
natural. A natureza parecía triunfar. Entao, a profecia novamente levantava 
sua voz e proclamava que Israel nao podía perecer e se tomar insípido na 
vida naturalista dos pagaos. Deus, novamente, e em maior gloria, viria a seu 
povo. Deus nao esqueceria sua alianga, que é uma alianga eterna (SI 89.1-5; 
Is 54.10). Com essa vinda de Deus, a velha era passaria a uma nova. Esse é 
o ponto crítico na historia do mundo. Esse é o dia do Senhor mrp nv no qual 
Ele revelará sua gloria e demonstrará seu poder miraculoso. Deus, entao, dará 
sinais miraculosos no céu (Am 8.8s.; J1 2.30). Toda a natureza -  céu e térra
-  será abalada (Am 9.5; Is 13.10, 13; 24.18-20; 34.1-5; J1 2.2, 10; 3.15; Mq 
1.3s.; He 3.3s.; Na 1.4s.; Ez 31.15s.; 32.7s.; 38.19s.). O juízo virá sobre os 
ímpios (Is 24.16s.), mas também purificará e libertará. Deus salvará seu povo 
através de seus milagres (Is 9.3; 10.24s.; 11.15s.; 43.16-21; 52.10; 62.8). Ele 
fará algo novo sobre a térra (Is 43.19), trará Israel novamente de entre os 
mortos (Ez 37.12-14) e fará com que ele desfrute de uma plenitude de bén- 
gaos espirituais e materiais. Israel receberá o perdao de pecados, santidade e 
uma nova alianga (Is 44.21-23; 43.25; Ez 36.25-28; Jr 31.31 s.; Zc 14.20, 21), 
e também paz, seguranga e prosperidade. Até mesmo a natureza se transfor
mará em um paraíso (Os 2.17s.; J1 3.18; Jr 31.6, 12-14; Is 11.6-8; 65.25; Ez 
34.29; 36.29s.; Zc 8.12). Um novo céu e uma nova térra estao a caminho, e as 
primeiras coisas nao mais seráo lembradas (Is 65.17; 66.22).

O Dia de YHWH, esse aeon vindouro, em contraste com o presente, de 
acordo com a Escritura, teve inicio no Novo Testamento. A vinda de Cristo é
o ponto decisivo das eras. Em torno de sua pessoa há um novo círculo de mi
lagres. Ele mesmo é o milagre absoluto, descido do céu, e, apesar disso, com
pletamente humano. Nele, em principio, a criagao foi restaurada, novamente 
levantada de sua queda para sua gloria prístina. Seus milagres sao os sinais 
(arpela) da presenga de Deus, prova da era messiánica (Mt 11.3-5; 12.28; Le 
13.16), uma parte de seu labor messiánico. Em Cristo, aparece um poder divi
no (Súvcqj.i<;) que é mais forte que todos os poderes corruptores e destrutivos 
do pecado. Ele ataca esse poder do pecado nao apenas periféricamente, curan
do enfermidades e realizando todos os tipos de milagres, mas centralmente, 
penetrando o núcleo, quebrando-o e vencendo-o. Sua encarnagao e satisfagao, 
sua ressurreigao e ascensao sáo grandes atos redentivos de Deus. Eles sao, em 
principio, a restauragao do reino de gloria. Esses fatos de revelagao nao sao 
apenas meios de revelagao, mas a revelagao do próprio Deus. Os milagres se 
tornam historia, e a historia se torna um milagre. A pessoa e a obra de Cristo 
sáo a revelagao central de Deus; todas as outras revelagoes estao agrupadas 
ao redor desse centro. Mas, depois da partida de Jesús, seu poder miraculoso 
também continuou em seus discípulos (Mt 10; Me 16.18; Le 8). Muitos mila-
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gres sao narrados nao somente em Atos (At 2.43; 3.5s.: 5.12-16; 6.8; 8.6, 7, 
13; 9.34, 40; 13.11; 14.3; 16.18; 19.11; 20.10; 28.5, 8), mas Paulo também dá 
testemunho desse poder realizador de milagres dos apóstelos (Rm 15.18, 19;
1 Co 12.9, 10; 2 Co 12.12; G1 3.5; cf. Hb 2.4). Por algum tempo, esse poder 
continuou em operagao na igreja. Mas ele cessou quando o Cristianismo foi 
estabelecido e a igreja se tomou o objeto no qual Deus glorificou os milagres 
de sua graga.32 Ela é agora o milagre espiritual no qual Deus revela sua glo
ria.33 Apesar disso, a Escritura aponta para um futuro no qual o milagre estará 
novamente em operagao. O aeon futuro finalmente culminará no novo céu e 
na nova térra, nos quais habita justiga. Entao o milagre se tornará “natureza”. 
O que deve ser e o que é seráo concillados. O reino de Deus e o reino do mun
do serao um (Ap 21-22).34
A REVELAGÁO COMO AUTO-REVELAGÁO DE D E U S
[94] A revelagáo que a Escritura nos faz nao consiste apenas em um número 
de palavras desconexas e fatos isolados, mas é um todo histórico e orgánico, 
um sistema de testemunhos e atos divinos de controle e renovagao do mundo. 
O material que nos é oferecido é tao rico que é difícil resumi-lo em um só ter
mo, principalmente porque a Escritura emprega nao uma, mas muitas palavras 
para descrever a agao de Deus pela qual ele se faz conhecido aos seres huma
nos. Podemos, portanto, fácilmente correr o perigo de negligenciar um ou outro 
elemento que realmente pertence á revelagáo ou de incluir outro que está fora 
déla. No entanto, com um estudo detalhado e uma organizagáo cuidadosa, náo é 
impossível apresentar um panorama sucinto daquilo que a Escritura coloca em 
evidencia e entende como revelagáo.
Na criagao
Em primeiro lugar, a Escritura conhece e ensina o tipo de revelagáo que a 
teologia mais tarde designou como revelagáo “natural” ou “geral” e que foi 
discutida no capítulo anterior. O sujeito dessa revelagáo também é o Deus 
pessoal, vivo e verdadeiro. Essa revelagáo ainda é reconhecida por muitos 
teólogos, mas, em tempos modernos, tem sido tao influenciada pela teoría

32 Agostinho, C ity o f  God, XXII, 8; idem, The A dvantage o fB elieving, XVI; idem, On True Religión, XXV.
33 De acordo com  Lutero. Veja J. Kóstlin, The Theology ofLuther, trad. e org. Charles E. Hay, 2 vols. (Filadél- 

fia: Lutheran Publication Society, 1897), II, 526ss.; 5 7 lss.; J. H. Scholten, D e Leer der H ervorm de Kerk, 2a. ed., 2 
vols. (Leiden: P. Engels, 1850-57), I, 143.

34 Sobre milagres na Escritura, veja Neander, Geschichte der Pfianzung und Leitung der christlichen Kirche 
(5a. ed.), 49ss., 154ss., 336ss.; August Tholuck, Vermischte Schriften grósstentheils apologetischen Inhalts, 2 vols. 
(Hamburgo: F. Perthes, 1839), I, 28ss.; Oehler, Theology o f  the O íd  Testament, §63, I, 201ss.; Schultz, Alttesta- 
m entliche Theologie, 270ss., 534ss.; Smend, Lehrbuch, 88ss.; W ilhelm Bender, D er W underbegriff des Neuen 
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da evolugáo que corre o risco de perder seu significado objetivo. Se, porém, 
for dito que a pessoa religiosa interpreta todas as coisas religiosamente e vé 
todas as coisas ñas maos de Deus, essas express5es estao sujeitas a uma com- 
preensao equivocada. Pode-se querer dizer com isso -  as pessoas em geral 
fazem isso -  que, como tais, a natureza e a historia náo revelam Deus de for
ma objetiva, mas que sáo apenas interpretadas pela pessoa religiosa como se 
revelassem Deus. Esse kantianismo, porém, é insustentável tanto na teologia 
quanto na filosofía. Temos de fazer uma escolha: ou a pessoa religiosa inter
preta a natureza e a historia corretamente e sobre bons fundamentos e, nesse 
caso, há, de fato, uma revelagáo de Deus, ou essa interpretagáo religiosa náo 
tem fundamento e, nesse caso, é pura ilusáo e um produto da mente poética. 
A Sagrada Escritura, porém, nos ensina que Deus, muito definida, intencional 
e conscientemente se revela na natureza e na historia, no coragáo e na cons
ciéncia dos seres humanos, e acrescenta a isso que, quando as pessoas náo 
reconhecem e entendem essa revelagáo, isso se deve ao obscurecimento de 
sua mente e, portanto, elas sáo inexcusáveis. Portanto, o agente consciente, 
voluntário e ativo dessa revelagáo é somente Deus, o Deus que é o Criador, 
sustentador e governador de todas as coisas e, á luz da Escritura, sabemos que 
é o Pai que, por sua Palavra e Espirito, também se revela ñas obras da nature
za e da historia (SI 33.6; 104.30; Jo 1.3; C1 1.15; Hb 1.3).

Os meios que Deus emprega na revelagáo geral sáo toda a natureza e toda 
a historia, a historia náo somente da raga humana e dos vários povos sobre a 
térra, mas também das geragoes, familias e pessoas; náo somente a historia 
de estados e sociedades, mas também das religioes e moráis e de toda cultura. 
Como nada tem durabilidade a náo ser através de Deus, nada está excluido 
dessa sua revelagáo. Materialmente, ela coincide com a sustentagáo e o go- 
verno de Deus sobre todas as coisas. Mas nem todas as coisas sáo igualmen
te revelatórias: o dedo de Deus pode ser mais fácilmente percebido em um 
evento que em outro. Pessoas e eventos especiáis exibem mais claramente a 
condugáo de Deus do que aqueles que sáo engolidos na corrente do tempo. 
Mas, no final das contas, nada está excluido da revelagáo geral: se nossos 
“olhos” forem bons, veremos os atributos de Deus brilhando em tudo o que 
existe e acontece. Portanto, devemos perceber a condugáo de Deus ñas gran
des e pequeñas ocorréncias de nossa vida. E, embora a natureza e a historia, 
nesse sentido pessoal, sejam os meios objetivos e externos que Deus emprega 
para essa revelagáo, o intelecto e a razáo, a consciéncia e o coragáo sáo os 
meios subjetivos internos pelos quais Deus faz sua revelagáo conhecida a nós. 
Aqui, também, há correspondéncia entre o sujeito e o objeto. Há revelagáo 
de Deus fora, mas também há revelagáo de Deus dentro dos seres humanos. 
Essa revelagáo de Deus nos seres humanos, porém, náo é uma fonte de co
nhecimento independente ao lado da natureza e da historia, mas serve como 
um órgáo subjetivo para nos capacitar a receber e a entender a revelagáo de 
Deus na natureza e na historia. E certo que há uma habitagáo de Deus em cada
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pessoa, assim como na natureza e na historia, mas muito mais forte. Porém, 
no momento em que passamos do nivel subconsciente para o consciente e 
queremos aprender a conhecer a habitagao de Deus como revelagao, estamos 
ligados, como sujeitos, ao “objeto” ao nosso redor e ascendemos da criatura 
para o Criador (SI 19.1; Is 40.26; Rm 1.20).

Correspondendo ao sujeito e aos meios dessa revelagao estao seu conteú
do e propósito. Se Deus é o autor da revelagao, naturalmente segue-se que 
ele é também o conteúdo déla. Toda revelagao divina é, pela natureza do 
caso, auto-revelagao, e a Escritura ensina que sao especialmente os atributos 
de onipoténcia e sabedoria, ira e bondade, que se tornam conhecidos a nós 
nessa revelagao (SI 90.2; Is 40.26; Jó 28.25s; Pv 8.24s.; Mt 5.45; Rm 1.18). 
E a divindade de Deus (Rm 1.20), a existencia e a esséncia de um poder di
vino transcendente, que essa revelagao torna conhecida a todo ser humano. 
Em certo sentido, podemos dizer que todo conhecimento da natureza e da 
historia, como o adquirimos e aplicamos em nossa ocupagao, em nossos ne
gocios, no comércio e na indústria, ñas artes e na ciencia, é devido á revela- 
gao de Deus. Pois todos esses elementos de cultura existem somente porque 
Deus implantou em sua criagao elementos e forgas que os seres humanos 
gradualmente aprendem a entender sob sua orientagao. A própria Escritura 
dá testemunho disso quando diz que é Deus quem ensina o lavrador a forma 
pela qual deve trabalhar no campo (Is 28.24-29). Mas, como a existencia 
da criagao é distinta de Deus e a natureza e a historia também podem ser 
estudadas de forma independente e por si mesmas, o conhecimento de Deus 
e o conhecimento de suas criaturas nao coincidem, e, no segundo caso, ge- 
ralmente nao mencionamos a revelagao como fonte de conhecimento. Mas, 
no momento em que as criaturas sao relacionadas a Deus e consideradas sub 
specie aeternitatis (sob o aspecto da eternidade), elas assumem o caráter de 
uma revelagao a nós e, em maior ou menor grau, fazem Deus conhecido a 
nós. O conceito de revelagao, portanto, é religioso: ele pertence ao campo 
da religiao. Na revelagao, Deus se torna cognoscível. E também sempre é o 
propósito da revelagao que os seres humanos conhegam, sirvam e honrem a 
Deus. A revelagao, de fato, tem Deus como seu autor e conteúdo e também 
como seu objetivo final. Deus faz todas as coisas, afinal de contas, por sua 
própria causa: dele, por ele e para ele sao todas as coisas (Rm 11.36). Mas o 
fim da revelagao subordinado a esse objetivo é sempre que a criatura racional 
possa conhecer e servir a Deus. Isso também se aplica á revelagao geral (At 
14.17; 17.27; Rm 1.19,20); há uma vocagao real (vocatio realis), um chama
do de Deus que vem aos seres humanos através da natureza e da historia e 
que, quando nao é obedecido, torna-os inexcusáveis.
Para a humanidade caída
[95] Como essa revelagao geral é insuficiente, a revelagao especial é acres- 
centada depois da queda. Embora as duas estejam intimamente relacionadas,
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elas sao essencialmente, e nao apenas em grau, distintas uma da outra. Como 
a determinado correta da relapao que existe entre as duas é assunto da maior 
importancia, o capítulo seguinte será dedicado a uma discussáo em separado 
sobre isso. Aqui eu me limitarei a comentar que essa distinpáo entre a re
velado  geral e a revelado especial náo consiste primariamente no fato de 
que esta, consistemente e em todas as suas partes, é de cartáter estritamente 
sobrenatural. A diferenpa se evidencia fundamental e primariamente pelo fato 
de que a revelado especial é a revelado da grapa especial e, assim, traz 
á existencia a religiao salvífica conhecida como Cristianismo. A revelado 
especial é revelado salvífica e, consequentemente, delineia o sujeito e os 
meios, o conteúdo e o propósito da revelado de uma outra forma. Antes de 
tudo, ela trata do sujeito, e certamente é o mesmo Deus que se faz conhe- 
cido aos seres humanos tanto na revelado geral quanto na especial. Mas, 
enquanto na revelado geral a divindade (Oeio-urjc) de Deus vem á tona, na 
revelapáo especial é o Deus Triúno que mais claramente se faz conhecido em 
suas distinpoes pessoais. Isso náo significa que somente a obra de recriado
-  á exclusáo da criado  e da providencia -  é uma obra trinitariana, pois todas 
as obras externas de Deus (opera ad extra) sáo as obras essenciais de Deus 
[opera Dei essentiala, as obras realizadas pela Divindade em sua unidade], Á 
luz da Escritura, tanto a criado  quanto a providencia também exibem trapos 
da tripla existéncia de Deus. Mas esses trapos podem ser vistos somente pelo 
olho da fé e sáo significativamente distintos do claro retrato que está diante de 
nós ñas Escrituras. Ñas obras da natureza, é quase apenas o Pai como Criador 
que fala a nós pelo Verbo (Logos) e pelo Espirito. Mas, ñas obras da grapa, 
Deus vem a nós como Pai em um sentido totalmente único do Filho, e, como 
Pai, ele se revela a nós através desse Filho, mais precisamente pelo Filho que 
se encarnou em Cristo e pelo Espirito adquirido por esse Cristo. Portanto, no 
sujeito [agente] da revelapáo, tanto a conexáo quanto a diferenpa entre reve- 
lapáo geral e especial emergem claramente.

O mesmo é verdade sobre os meios que Deus emprega na revelapáo espe
cial. Esses meios sáo teofania, profecía e milagre e, simultáneamente, mos- 
tram correspondencia e dissimilaridade em relapao áquilo que encontramos 
na área da revelapáo geral. No caso da revelapáo geral, na natureza e na histo
ria, já podemos falar analógicamente da aparipáo, discurso e apáo de Deus (SI 
19.2; 29.3; 104.29). Mas a correspondencia vem á luz especialmente quando, 
na área da revelapáo geral, incluimos as diferentes religioes [mundiais] em 
nosso campo de apáo. Náo somente essas religioes exibem uma variedade 
de semelhanpas com a religiáo de Israel e com o Cristianismo, de forma que, 
juntas, pertencem a um género -  pois todas as religioes tém um dogma, um 
código de ética, um culto, um templo e um altar, um sacrificio e sacerdocio, 
etc. -  mas a revelapáo especial também emprega os meios extraordinários 
cujos análogos ocorrem em várias religioes. Ela emprega teofania, profecía 
e milagre e nem mesmo desdenha o uso de sortes, sonhos e visoes. O divino
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desee tao profundamente no humano que os limites entre revelagao especial 
e fenómenos análogos sao, ás vezes, difíceis de tragar. O discurso e o oráculo 
divino, a profecia, o milagre e a magia, inspiragao profética e apostólica, por 
um lado, poética e heroica, por outro, parecem frequentemente se aproximar 
uns dos outros. Em uma visao periférica e atomística, é ainda mais difícil, em 
cada caso especial, apontar claramente a diferenga entre elas. Mas a pessoa 
que se posiciona honestamente no centro da revelagao especial e faz o pano
rama de todo o cenário a partir dessa perspectiva logo descobre que, para toda 
similaridade formal, existe uma grande diferenga material entre os profetas 
de Israel e os adivinhos gregos, entre os apóstelos de Cristo e os enviados de 
Maomé, entre os milagres bíblicos e as feitigarias pagas, entre as Escrituras 
e os livros sagrados dos povos da térra. As religioes dos povos, assim como 
toda a sua cultura, mostram-nos quanto desenvolvimento as pessoas podem 
ou nao podem alcangar, de fato, nao sem Deus, mas sem sua graga especial. 
Mas a graga especial que vem a nós centralmente em Cristo mostra-nos quao 
profundamente Deus pode descer a esse mundo caído e salvá-lo.
Como Deus Triúno
Isso se torna muito claro quando comegamos a refletir sobre o conteúdo da 
revelagao especial. Assim como no caso da revelagao geral, aqui também o 
Deus que é seu autor também é seu conteúdo. A revelagao especial também 
é auto-revelagao de Deus, mas a auto-revelagao do Deus que nao é apenas 
santo, mas também gracioso; que nao apenas fala a nós através da lei, mas 
também através do evangelho, e que, portanto, explica centralmente a nós seu 
nome e sua esséncia em Cristo e se toma conhecido por nós como o Deus Triú
no, como Pai, Filho e Espirito. Para um desdobramento mais detalhado desse 
conteúdo da revelagao especial, precisamos prestar atengao a tres coisas.

Primeiro, a Escritura ensina claramente que essa revelagao tem um caráter 
histórico e revela seu conteúdo apenas de forma gradual durante o curso de 
muitos séculos. A teología moderna vé e reconhece esse fato muito mais ar- 
dentemente que a teología anterior. A “historia da revelagao” é uma disciplina 
de data recente e merece ser estudada com seriedade. Ela nos mostra que a 
revelagao especial tem semelhanga com a revelagao geral na natureza e na 
historia, e especialmente com a revelagao geral conforme expressa ñas reli
gioes do mundo, e, apesar disso, é essencialmente diferente délas e inspirada 
e guiada por uma ideia própria. Essa ideia nao é outra senao que Deus, em sua 
graga, novamente busca e restaura sua comunhao com as pessoas que o tinham 
abandonado e se perdido dele. A revelagao especial é a busca de Deus pelos 
seres humanos e sua vinda até eles. A encamagao de Deus é o fato central na 
revelagao especial, o fato que langa luz sobre todo o resto. Já na criagao Deus 
se fez semelhante aos seres humanos quando os criou á sua imagem. Mas, 
na recriagáo, ele se tornou humano e entrou totalmente em nossa natureza e 
situagáo. Em um sentido, Deus tornar-se homem foi algo que já  comegou ime-
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diatamente depois da queda, já que, em sua revelagao especial, ele penetrou 
profundamente na vida da criagao, articulou-a com a obra de sua própria pro
vidéncia e, assim, ordenou e conduziu pessoas, situagoes e eventos, de fato, 
toda a historia de um povo, e gradualmente se aproximou da raga humana e se 
tornou cada vez mais claramente cognoscível a ela. Mas isso alcanga seu ápi
ce apenas na pessoa de Cristo, que, portanto, constitui o conteúdo central de 
toda a revelagao especial. Ele é o Logos que fez e sustenta todas as coisas (Jo 
1.3; C1 1.15; Hb 1.3) e pode ser considerado o anjo de YHWH que conduziu 
Israel (Éx 14.19; 23.20; 32.34; 33.2; Is 63.8, 9) e o conteúdo da profecia (Jo 
5.39; 1 Pe 1.11; Ap 19.10) e, naplenitude do tempo, tornou-se carne e habitou 
entre nós (Jo 1.14). Portanto, Cristo é o Mediador tanto da criagao quanto da 
recriagao. “Era seu papel, e somente seu, cuja ordenagao do universo revela 
o Pai, renovar o mesmo ensino.”35 Na criagao e na providéncia (Jo 1.3-10) 
e na condugáo de Israel (Jo 1.11) ele preparou sua própria vinda em carne. 
A revelagao especial nos dias do Antigo Testamento é a historia da vinda de 
Cristo. A teofania, a profecia e o milagre apontam para Ele e alcangam seu 
cumprimento nele. Ele é a manifestagao, a palavra e o servo de Deus. Ele nos 
mostra o Pai, nos explica seu nome e faz sua obra. A encarnagao de Deus é o 
fim da historia de Israel e o centro de toda a historia humana. “Até agora, e 
desse ponto em diante, a historia segue seu curso” (Joh. von Muller). A en
carnagao é o milagre central: “É a maravilha de todas as maravilhas quando o 
divino entra em contato direto com o humano”.36
A salvagao como ponto focal
Segundo, a partir dessa descrigao do conteúdo da revelagao especial, pode-se 
inferir que ela nao consiste exclusivamente em palavra e ensino e, absoluta
mente, nao é destinada somente ao intelecto humano. Esse fato, também, é 
melhor entendido na teologia contemporánea do que no passado. A revela
gáo náo consiste somente em profecia, mas também em teofania e milagre, e 
Cristo, que é o centro da revelagáo, náo é somente um profeta, mas também 
um sacerdote e um rei, náo apenas o Verbo, mas também o servo de Deus. 
Nele, os atributos divinos de fidelidade e sabedoria, mas também de justiga e 
santidade, misericordia e graga, tornam-se manifestos. Em Cristo, o próprio 
Deus vem a nós e se comunica conosco. Ele nos concede náo apenas verda
de, mas também justiga e vida. Enquanto a teologia anterior interpretava a 
profecia especialmente como predigáo e via, nessa predigáo, e, semelhante- 
mente, nos milagres, primariamente confirmagoes e evidéncias da verdade 
anunciada pelos profetas e apóstalos, hoje se percebe que a profecia é muito 
mais rica, e que a predigáo e o milagre náo sáo meros apéndices e evidéncias 
da revelagáo, mas seus elementos e constituintes essenciais. Certamente as 
predigoes e milagres na Escritura geralmente servem como sinais e selos da

35 Atanásio, On the Incarnation, c. 14; Irineu, On Heresies, I, IV, 6.
36 L. von Ranke, Weltgeschichte, VIII, 72.



R e v e í a l o  e s p e c ia l 345

verdade da palavra, mas essa fungáo nao exaure seu significado. Os milagres 
como tais, digamos, a libertagao de Israel do Egito, a concepgao e nascimen- 
to, a ressurreigao e ascensao de Cristo, tém importancia independente. Sao 
atos redentivos que produzem certos resultados e nao servem exclusivamente 
como provas de uma declaragao doutrinária. Nao obstante, com tudo isso, nao 
é aconselhável reduzir o conteúdo da revelagao á manifestagao e inspiragao 
(com Rothe) ou (com von Oettingen) á encarnagao e inspiragao.

Pois, em primeiro lugar, a inspiragao, aqui, é confundida com iluminagao, 
i.e., com a atividade iluminadora do Espirito Santo pela qual os seres huma
nos aceitam e entendem, com fé, a revelagao de Deus que ocorre fora de si 
mesmos. Em segundo lugar, a revelagao objetiva de Deus que ocorre fora dos 
seres humanos absolutamente nao consiste somente em atos, nos eventos da 
natureza e da historia, mas certamente também em palavras, na comunicagao 
da verdade. A interpretagao anterior, que afirmava que a revelagao consistía 
somente na comunicagao de doutrina, era parcial, mas nao menos parcial é 
a interpretagao que diz que ela consiste somente na comunicagao de poder e 
vida. Pois, na Escritura, verdade e vida, palavra e fato estao muito intima
mente relacionados. Eles nao sao uma e a mesma coisa, mas sao partes de 
um conjunto e sempre andam juntos. A revelagao especial contém ambos e, 
portanto, é dirigida a toda a pessoa, ao seu intelecto e ao seu coragao, á sua 
consciéncia e á sua vontade.

Em terceiro lugar, é, portanto, completamente correto dizer que a revela- 
gao especial tem um caráter salvífico e soteriológico. Contra um falso intelec- 
tualismo que vincula a salvagao á fé histórica, isso nunca poderá ser enfati
zado demais. Mas, ao nos opormos ao erro da direita, é bom nos prevenimos 
também contra o erro da esquerda. Certamente, a revelagao especial é com
pletamente soteriológica. Mas esse caráter soteriológico deve ser entendido 
de forma escriturística, i.e., no sentido de que toda a pessoa foi manchada 
pelo pecado e deve, portanto, ser completamente salva e redimida pela graga 
em Cristo. Erro, mentira, obscuridade do intelecto, tudo isso sao elementos 
constituintes do pecado; portanto, a revelagao da salvagao nao deve consistir 
apenas em uma comunicagao de vida, mas também no anúncio da verdade. 
Cristo tornou-se para nós sabedoria e justiga (1 Co 1.30). Ele é o Salvador 
completo, o Salvador da pessoa toda e do mundo todo.
A gloria trinitariana como objetivo
[96] Claramente emergindo de tudo isso, finalmente, está o propósito da re
velagao especial. O objetivo final novamente é o próprio Deus, pois ele nunca 
poderia vir para alcangar um fim na criagao, mas apenas em si mesmo. Deus 
se revela por causa de si mesmo: ele tem prazer na glorificagao de seus pró- 
prios atributos. Mas, na jomada em diregao ao propósito final, encontraremos a 
criatura, especialmente o ser humano, que serve como instrumento para trazer 
a manifestagao da gloria do nome de Deus diante dos olhos de Deus. Precisa
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mente para alcanpar esse objetivo, a saber, a glorificado do nome de Deus, a 
revelapao especial deve se esforpar para alcanpar o fim de recriar toda a pessoa 
humana conforme a imagem e semelhanpa de Deus e, assim, transformar essa 
pessoa em um espelho dos atributos e perfeipoes de Deus. Portanto, o objeto da 
revelapáo náo pode ser somente ensinar os seres humanos, iluminar seu inte
lecto (racionalismo), ou incentivá-los á prática da virtude (moralismo), ou pro- 
duzir neles sensapoes religiosas (misticismo). O objetivo de Deus na revelapáo 
especial é muito mais profundo e vai muito mais longe. Seu objetivo é nada me
nos que redimir os seres humanos em sua totalidade de corpo e alma, com todas 
as suas capacidades e poderes, redimir náo apenas individuos, seres humanos 
isolados, mas a humanidade como um todo orgánico. Finalmente, o objetivo é 
redimir náo somente a humanidade separadamente de todas as outras criaturas, 
mas, juntamente com a humanidade, livrar também todo o céu e a térra, em 
uma palavra, o mundo todo em sua inter-relacionalidade orgánica, do poder do 
pecado e, novamente, fazer a gloria de Deus brilhar em cada criatura. O peca
do espoliou e destruiu tudo: o intelecto e a vontade, o mundo ético e o mundo 
físico. Consequentemente, é toda a pessoa e todo o cosmos que Deus almeja 
salvar e restaurar em sua revelapáo especial. A revelapáo de Deus, portanto, é 
certamente soteriológica, mas o objeto dessa salvapáo (ocorripía) é o cosmos, 
e náo somente a ética ou a vontade á exclusáo do intelecto, e náo somente o 
psicológico á exclusáo do somático e físico, mas tudo em conjunpáo. Pois Deus 
encerrou todos os seres humanos debaixo do pecado para que pudesse ter mise
ricordia de todos (Rm 5.15s.; 11.32; G1 3.22).

Quando conservamos em mente esse objetivo, náo fica difícil traparmos os 
limites sobre os quais se estende a revelapáo especial. A revelapáo especial, 
de acordo com a Escritura, ocorreu na forma de um processo histórico, que 
culminou na pessoa e obra de Cristo. Mas quando Cristo apareceu e foi nova- 
mente elevado ao céu, a revelapáo especial náo cessou imediatamente. Ainda 
por vir, entáo, estavam o derramamento do Espirito Santo e a operapáo extra- 
ordinária de poderes e dons por meio do apostolado e sob a orientapáo deste. 
Sem dúvida, a Escritura ainda considera tudo isso como pertencendo á esfera 
da revelapáo especial, e a continuapao dessa revelapáo da era apostólica foi 
necessária para dar á revelapáo especial, que culminou em Cristo, permanén- 
cia e estabilidade em meio ao mundo, uma permanencia e uma estabilidade 
tanto no texto da Escritura quanto na existéncia e na vida da igreja. Verdade e 
vida, profecía e milagre, palavra e ato, inspirapáo e regenerapáo caminham de 
máos dadas também na conclusáo da revelapáo especial.

Mas quando, na Escritura e na igreja, a revelapáo de Deus que apareceu em 
Cristo tomou-se constituinte do cosmos, uma nova dispensapáo teve inicio. 
Assim como, até essa época, tudo tinha sido preparado com vistas a Cristo, 
agora tudo é trapado de volta até ele. Naquela ocasiáo, Cristo foi feito o ca- 
bepa da igreja, hoje a igreja é feita corpo de Cristo. Naquela ocasiáo, a Escri
tura foi terminada, hoje ela é desenvolvida. Nenhum novo elemento pode ser
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acrescentado á revelagao especial agora, porque Cristo veio, sua obra está ter
minada e sua palavra está completa. A questáo de se o dom de profecia (pre
digáo) e de milagres continuou depois da era apostólica e ainda continua hoje 
é, portanto, de importáncia secundária. Os testemunhos dos pais da igreja sao 
tao numerosos e poderosos que com relagáo aos primeiros tempos, a resposta 
a essa pergunta difícilmente seria negativa.37 Mas, mesmo que esses poderes 
e dons extraordinários tenham, em parte, permanecido na igreja crista, o con
teúdo dessa revelagao especial, que é concentrada em Cristo e registrada na 
Escritura, nao é enriquecido por eles e se, em harmonía com a interpretagao 
de Agostinho, eles tiverem diminuido ou cessado, a revelagao especial nao é 
empobrecida por esse fato.38 O caso é diferente quando, com Roma, as pesso
as creram em uma revelagao progressiva permanente na tradigáo, ou com os 
“entusiastas” em uma inspiragao especial de Deus no individuo piedoso, ou 
com os evolucionistas, na superabilidade do Cristianismo. A Escritura clara
mente ensina que a plena revelagao de Deus foi dada em Cristo e que o Espi
rito Santo que foi derramado na igreja veio somente para glorificar a Cristo e 
levar todas as coisas a Cristo (Jo 16.14).

Mas, para isso, consequentemente, a atividade do Espirito é continuamen
te necessária. Pois a revelagáo especial em Cristo nao deve ser restrita a Ele 
mesmo, mas, partindo dele, ser percebida na igreja, na humanidade, no mundo. 
O objetivo da revelagao, afinal de contas, é recriar a humanidade segundo a 
imagem de Deus, estabelecer o reino de Deus sobre a térra, redimir o mundo do 
poder do pecado e, em tudo isso e por meio de tudo isso, glorificar o nome do 
Senhor em todas as suas criaturas. Á luz disso, porém, uma revelagao objetiva 
em Cristo náo é suficiente, mas precisa ser acrescentada uma obra do Espirito 
para que os seres humanos possam reconhecer e aceitar essa revelagáo de Deus 
e, por meio déla, tomarem-se imagem do Filho. Assim como ñas ciencias, o su- 
jeito deve corresponder ao objeto e, na religiao, a religiáo subjetiva deve corres
ponder á religiáo objetiva, assim também a revelagao externa e objetiva requer 
uma revelagáo interna no sujeito. Muitas pessoas, assim, corretamente atribuem 
grande valor a essa revelagáo interna. Mas ela só pode ser adequada se estiver 
posicionada em relagáo á revelagao objetiva concedida em Cristo. Separada ou 
elevada acima dessa revelagáo, ela perde seu critério e abre as portas a todos os 
tipos de arbitrariedades e fanatismo. Até mesmo o próprio conceito de revela
gáo subjetiva é determinado e controlado pelo conceito de revelagáo objetiva. 
Se a revelagáo objetiva serve somente para esclarecer e reforgar a consciencia

37 Aquino, Summa íheologica, II, 2, q. 178; G. Voetius, Selectarum Disputaíionum theologicarum, II, 1002ss.; 
J. Gerhard, Loci Theol., loe. XXII, sessao 11; C. Middleton, A Free Inquiry into the M iraculous Pow ers Which Are 
Supposed to H ave Subsisted in the Christian Church, 3a. ed. (Londres: R. Manby and H. S. Cox, 1749); Tholuck, 
“Über die Wunder der katholischen Kirche”, in Vermischte Schriften, II, 22-48; J. H. Newman, Two Essays on 
B iblical and on E cclesiastical M iracles, 8a. ed (Londres: Longmans, Green, 1890); E. Müller, N atur und Wunder 
(Freiburg, Breisgau e St.Louis: Herder, 1892), 182.

38 De acordo com  Schaepman, Menschen en Boeken  (Utrecht, 1900): “Agora que o milagre do Cristianismo se 
tom ou constituinte da humanidade, os poucos milagres que ocorrem nao sao mais uma necessidade urgente para 
a m anutengo da fé crista” (18).
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de Deus em nós pela unidade de Deus e humanidade afirmada por Cristo (He- 
gel, Biedermann), ou consiste somente em uma forma original de fortalecer o 
sentimento piedoso (Schleiermacher), ou apenas tende a nos elevar acima do 
mundo pela consciencia de que Deus é amor e nos incentiva a colaborar para a 
edificagao do reino de Deus (Ritschl), é impossível ver e manter a necessidade 
de iluminagao interna pelo Espirito Santo. Juntamente com a divindade do Fi- 
lho, a divindade do Espirito entra em colapso e, finalmente, acontece o mesmo 
com a do Pai. Mas se o Criador do céu e da térra revelado na Escritura difere 
essencialmente dos ídolos pagaos e se Cristo nao é apenas um fundador de uma 
religiao entre muitos outros, mas a plenitude da divindade habita nele corpo
ralmente -  portanto, se o Cristianismo é distinto em caráter de toda idolatría
-  entao também o Espirito de Cristo que habita na igreja é um Espirito único, 
independente, pessoal e divino, sua atividade na igreja tem um caráter especial 
e, em virtude da graga especial, a igreja de Cristo é separada do mundo.

Portanto, na revelagao especial, tudo está inseparavelmente unido. A ativida
de do Espirito Santo, que é subjetivamente necessária aos seres humanos para 
trazé-los á fé [salvadora] em Cristo, pode também, em certo sentido, ser cha
mada de revelagao. Jesús até mesmo diz a Pedro, quando este o reconhece e o 
confessa como Filho de Deus: “Bem-aventurado és, Simao Barjonas, porque nao 
foi carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus” (Mt 16.17; 
c f  G11.15-16). Nao obstante, a Escritura faz uma clara distingao entre revelagao 
objetiva (que inclui a inspiragao profética e apostólica pelo Espirito Santo) e re- 
velagáo subjetiva. Esta é, de fato, ás vezes, chamada de revelagao (á-rTOKáA.ui[rlq) 
e pode ser chamada assim porque, de fato, uma nova luz se manifesta no coragao 
do crente, sobre si mesmo e sobre Cristo, sobre Deus e o mundo, sobre o pecado 
e a graga, sobre todas as coisas no céu e na térra, mas nao é uma revelagao no 
sentido de acrescentar um novo elemento á revelagao objetiva.

A revelagao subjetiva serve somente para tornar conhecida essa revelagao 
objetiva e permitir que o crente se aproprie déla. Por essa razao, a atividade do 
Espirito Santo pela qual ele conduz as pessoas a Cristo é geralmente menciona
da na Escritura por outros nomes, especialmente pelos nomes de “ilumingao” e 
“regeneragáo” (cjjüruiaiióc e á.va.ykvvr\avQ, 2 Co 4.6; Jo 3.5). Como a revelagao 
objetiva abrange palavra e ato, a atividade do Espirito deve focalizar a consci
encia e o ser de uma pessoa e, portanto, consistir simultáneamente na ilumina- 
gao da mente e na renovagao do coragao. A revelagao objetiva tem como alvo 
a recriagáo de toda a pessoa e deve, portanto, ser aceita e apropriada por toda a 
pessoa. Consequentemente, ela alcangará seu objetivo supremo quando a igreja 
tiver sido preparada e adornada como a noiva de Cristo, e a humanidade e o 
mundo tiverem sido recriados no reino de Deus.
R evelagao e religiao
[97] Se nós, finalmente, fizermos um breve resumo daquilo que a Escritura nos 
ensina sobre revelagao, antes de tudo temos de entender como revelagao, de
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forma totalmente geral, esse ato livre e deliberado de Deus pelo qual Ele se faz 
conhecido aos seres humanos para que, por Ele, possam manter uma relapao 
correta com Ele. Correspondendo á revelapáo de Deus, pelo lado humano, está 
a religiao, o conhecimento e o servipo de Deus. Na Escritura, os dois estao mui
to intimamente relacionados: o conhecimento e o servipo de Deus sao possíveis 
somente porque Deus se revela. Nao obstante, os dois, revelapao e religiao, 
absolutamente nao sao idénticos, nem os dois lados, nem os dois nomes de uma 
mesma coisa. Essa identidade pode ser afirmada somente sobre a posipao do 
panteísmo, de acordo com o qual Deus nao tem existéncia própria distinta do 
mundo, mas apenas alcanpa autoconsciéncia e auto-revelapao neste mundo, es
pecíficamente na humanidade. Mas, nessa posipao, absolutamente nao há lugar 
para qualquer revelapao de Deus, quando muito para uma manifestapao ou apa- 
recimento inconsciente de um “algo” desconhecido e incognoscível, que nao 
pode sequer ser designado por um nome. Embora as pessoas ainda gostem de 
falar sobre “revelapao”, elas estao apenas fazendo um frívolo jogo com a pala
vra. Isso se expressa claramente na ideia -  descuidadamente usada por muitos, 
mas básicamente panteísta - de que Deus pode se revelar somente através de 
atos e comunicapáo de vida, náo por discursos e declarapóes. Pois, se Deus náo 
tem existéncia pessoal, é privado de autoconsciéncia e, portanto, náo pensa, náo 
é necessário argumentar que Ele náo pode falar ou comunicar seu pensamento 
através de palavras. Mas as pessoas devem ter consciéncia de que, tendo ne
gado a Deus a possibilidade de revelapao por meio de palavras, elas tampouco 
podem admitir e sustentar uma revelapao por atos e comunicapáo de vida.

Se Deus náo tem existéncia pessoal distinta do mundo, Ele também carece 
de vontade e poder para revelar-se em atos e também carece de uma vida divina 
própria que difira essencialmente de nossa vida pecaminosa, mortal e possa ser 
comunicada por Ele a nós. Nesse caso, enquanto é possível falar de “fatos de 
revelapáo” e “comunicapáo de vida”, isso sáo apenas sons da boca. A filosofía 
panteísta dissolve um elemento após outro daquilo que a Escritura revela a nós 
como os fatos de revelapáo em ideias e o que esses pensadores tém deixado de 
vida divina e comunháo com Deus é um sentimento vago, o caráter geralmente 
religioso que náo se presta á descripáo e que, portanto, caminha com todos os 
tipos de outros “sentimentos” de uma natureza estética ou até mesmo sensual. 
Mas se Deus, como a natureza e a Escritura ensinam, é um ser pessoal dotado 
de autoconsciéncia e autodeterminapao, entáo a revelapao, em um sentido ver- 
dadeiro, tanto a revelapáo em palavras quanto em atos, se expressa plenamente 
em verdade e vida. Ele pode, entáo, náo apenas nos colocar em comunháo con
sigo e fazer-nos participantes de sua natureza divina, mas também, falando, por 
sua palavra, comunicar seus pensamentos a nós de forma táo “náo-automática” 
quanto um ser humano quando fala a outro, um pai ao seu filho, um professor 
ao seu aluno. Nesse caso, contudo, revelapáo e religiáo náo sáo uma e a mesma 
coisa, pois a revelapáo vem a nós objetivamente da parte de Deus, e temos a 
obrigapáo de aceitar essa revelapáo de Deus, entendé-la e responder a ela com
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uma vida que consiste em conhecer, servir e amar a Deus com toda a nossa 
mente e com todo o nosso coragao.

Portanto, a revelagáo que vem a nós objetivamente da parte de Deus deve ser 
diferengada em revelagáo geral e especial. A revelagáo geral é aquele ato livre e 
consciente de Deus pelo qual, através da natureza e da historia (no sentido mais 
ampio, portanto, incluindo a experiencia pessoal de vida), Ele se faz conhecido
-  especialmente em seus atributos de onipoténcia e sabedoria, ira e bondade
-  aos seres humanos caídos, para que eles se voltem para Ele e observem sua lei 
ou, na auséncia de tal arrependimento, sejam inexcusáveis.

A revelagao especial, em contraste com a geral, é o ato livre e consciente 
de Deus pelo qual Ele, na forma de um complexo histórico de meios especiáis 
(teofania, profecia e milagre) que sáo concentrados na pessoa de Cristo, se faz 
conhecido -  especialmente nos atributos de justiga e graga, na proclamagáo da 
lei e do evangelho -  áqueles seres humanos que vivem sob a luz dessa revela
gáo especial para que aceitem a graga de Deus pela fé em Cristo ou, no caso de 
impeniténcia, recebam um juízo mais severo. Tanto a revelagáo geral quanto a 
especial sáo primariamente objetivas; e inclusa nessa revelagáo especial obje
tiva está a revelagao que ocorre na consciencia de profetas e apóstelos por um 
discurso piedoso e interior, por inspiragáo divina, no sentido de 2 Timoteo 3.16.

Correspondendo a essa revelagáo objetiva, tanto geral quanto especial, há 
uma revelagao subjetiva, que, em um sentido ampio, pode ser chamada de reve
lagao, mas, por causa da clareza, pode ser mais bem descrita como iluminagáo. 
Correspondendo a essa revelagáo geral objetiva, há uma iluminagáo do Logos 
(Jo 1.9), ou do Espirito de Deus, no intelecto, na consciéncia, no coragáo e 
na mente dos seres humanos, de forma tal que ela possa ser entendida como 
revelagáo geral de Deus na natureza e na historia. Da mesma forma, corres
pondendo á revelagáo especial objetiva, há uma iluminagáo dos seres humanos 
que vivem sob a luz do evangelho, pelo Espirito de Deus, de forma que possam 
reconhecer e conhecer a revelagáo especial que vem a eles em Cristo e mais 
específicamente na Escritura como revelagáo especial de Deus.

Essa revelagáo objetiva geral e especial sempre foi e é acompanhada pela 
iluminagáo subjetiva do Espirito de Deus e de Cristo. A distingáo entre revela
gáo “original” e “tradicional” nega essa verdade e está, portanto, aberta a todos 
os tipos de mal-entendidos. Embora a revelagáo especial, em certo sentido, per- 
tenga ao passado, na medida em que veio diretamente aos profetas e apóstolos, 
ela é e continua sendo presente a nós todos na Escritura. Assim como, pela re- 
velagáo geral, Deus continuamente se faz conhecido a todos os seres humanos, 
assim também, pela Escritura, dia após dia ele continua, de uma forma especial, 
a se revelar a todos aqueles que vivem de acordo com o evangelho. Rousseau 
cria que Deus podia ser muito mais bem conhecido a partir de sua revelagáo 
geral do que de sua revelagao especial, pois, no segundo caso, há muitas pesso
as entre Deus e nós. Ele se esqueceu, porém, que devia á Escritura aquilo que 
entendía como revelagáo geral, e náo levou em conta o fato de que essa reve-
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lapáo objetiva especial, em virtude da atividade constante do Espirito Santo, 
recebe testemunho em toda consciéncia humana. Portanto, a revelapáo objetiva 
e a subjetiva, tanto em um sentido geral quanto em um sentido especial, sao 
transportadas pelo testemunho do Espirito através dos sáculos até que, na ma
nifestagao final de Cristo, alcancem seu fim. A revelapao objetiva especial foi 
completada com a primeira vinda de Cristo. Em sua segunda vinda, seu pleno 
efeito na historia da humanidade será completado. O tempo da semeadura será, 
entáo, concluido no tempo da colheita.
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A doutrina da revelagao é mal interpretada pelo naturalismo e pelo sobre- 
naturalismo. Como o naturalismo considera o mundo material e sensivel 
juntamente com suas leis internas como tudo o que existe, alguma nogao 
do sobrenatural é necessária para afirmar a realidade de Deus. O ter
mo “sobrenatural" nao deve ser usado com referencia ás mais elevadas 
capacidades do espirito humano, como moralidade e genio. O sobrena
tural também nao deve ser confundido com o miraculoso. Embora todos 
os milagres sejam sobrenaturais, nem todos os eventos sobrenaturais sao 
miraculosos. Embora a distingao seja útil, o grande risco aqui é que a 
revelagao especial (sobrenatural) se tome dualisticamente separada da 
criagao e da natureza. A revelagao especial nunca deve ser separada de 
sua conexao orgánica com a historia, o mundo e a humanidade.

O sobrenaturalismo católico romano falha em manter essa ligagáo 
orgánica entre natureza e graga. O resultado é uma concepgáo dupla da 
natureza e do destino humano juntamente com um dualismo de chamados 
espirituais. A ordem da graga é elevada acima da natureza, e toda realida
de se torna sagrada ou profana, dependendo de ter sido ou nao santificada 
sacramentalmente. A realidade se torna santa somente através de um ato 
eclesiástico de consagragáo e é, assim, incorporada ao servigo da igreja.

A Reforma converteu essa antítese quantitativa entre revelagao e na
tureza em uma antítese qualitativa. A graga nao fo i oposta á natureza, 
mas ao pecado. A realidade da encarnagao milita contra qualquer dua
lismo natureza/graga. O evangelho náo é hostil ao mundo como criagao, 
mas ao mundo sob dominio do pecado.

Se o sobrenaturalismo subestima a natureza, o naturalismo a exalta 
a expensas da revelagáo. Racionalistas e deístas aceitam a ideia de reve
lagáo somente na medida em que ela satisfaz o tribunal da razao. Os ar
gumentos contra a revelagáo surgem da convicgáo de que toda revelagáo 
é estranha á razáo e á ciéncia, que náo precisam da hipótese de Deus 
ou do sobrenatural. Além disso, mesmo que a revelagáo tenha ocorrido, 
náo somos capazes de reconhecé-la. Esse náo é o fim do assunto, porém, 
uma vez que o racionalismo ainda deve levar em conta a universalidade 
da religiáo e a convicgáo existente entre as pessoas de que sua religiáo
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está baseada na revelagao. Interpretagoes inconstantes e conflituosas in- 
dicam a simulando de uma explicagao satisfatória puramente científica.

A Escritura, contudo, resiste a todas as explicagoes naturalistas e ra
cionalistas sobre sua origem e a atribuí somente a uma extraordinária pre
senta operativa de Deus, o Espirito Santo. A Escritura nao nos dá dados 
para interpretar, ela mesma é a interpretagao da realidade, a formadora 
de uma visao de mundo distinta. Essa visao de mundo teísta é frontalmente 
contraposta pelo monismo, que reduz toda a realidade a uma só substan
cia, seja a matéria (materialismo) ou a mente (panteísmo). O teísmo, ao 
contrário, honra a distingao entre Deus e o mundo e as realidades distintas 
do mundo. Em vez da uniformidade monista, o teísmo objetiva a unidade 
na diversidade, honrando a multiformidade da própria criagao. Essa uni
dade nao está baseada em uma substancia metafísica singular, mas está 
arraigada na vontade criadora do Deus Triúno.

Essa visao de mundo é plenamente compatível com a realidade da re
velagao e dos milagres. A natureza nao é uma máquina, como alegam os 
deístas, nem um produto acabado, mas no processo de tornar-se. A reve
lagao e os milagres nao sao contrários á natureza, mas parte de uma na
tureza inserida em um processo teleológico permanente em diregdo ao seu 
destino divino. Os milagres nao sao intrusos estranhos em uma criagao 
caída, mas sao incorporados ao projeto divino do mundo e servem á obra 
redentora e aperfeigoadora de Deus da natureza caída. A revelagao e os 
milagres nao sao simplesmente atos individuáis de Deus, mas seguem uma 
ordem divinamente planejada em uma historia progressiva. Na revelagao, 
Deus vem a nós para nos levar para si e morarmos com Ele para sempre.

Nao obstante, a revelagao e os milagres constituem uma ordem de 
realidade que é essencialmente distinta da ordem ordinária da nature
za. Eles nao sao simplesmente o produto de uma capacidade natural 
fortalecida de seres humanos inspirados. Eles também nao devem ser 
associados a fenómenos esotéricos, como o espiritismo, o hipnotismo 
e a telepatía. Os milagres da Escritura sao um componente singular e 
indispensável de uma visao de mundo crista. A presenga e a atividade de 
Deus nao sao restritas á ordem natural nem devem ser excluidas déla. A 
revelagao e o milagre estao, ao mesmo tempo, intimamente associados 
ao natural e sao distintos dele.

Nao somente há uma estreita relagao entre religiao e revelagao, mas 
também entre revelagao e Escritura. Quase todas as religioes tém alguns 
textos que incluem mitos, regras cerimoniais, textos litúrgicos, documentos 
sacerdotais, e assim por diante. Muitas também tém um livro sagrado ou 
uma colegao de livros que servem como escritura sagrada. Essas escrituras 
encerram o conteúdo da religiao, suas ideias, doutrina, dogma, que ela deve 
á revelagao, expressa em palavras, passa de geragao em geragao e, final
mente, se torna permanente na escritura. A palavra escrita é a encarnagao 
da palavra falada e torna a revelagao permanente, universal, duradoura. 
Isso nao deve ser entendido como Lessing o entendeu, isto é, em oposigao 
ás verdades da historia. A historia é a realizagao dos pensamentos de Deus,
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a expressáo de seu plano divino. As verdades da historia nao sao “aciden- 
tais ” nem sao “verdades da razao ” universal no sentido de Lessing.

Na tradigáo crista, a verdade é encarnacional, baseada na historia 
do Filho de Deus encarnado em nosso espago e tempo. Ela é uma verda
de tanto histórica quanto universal e nasce através da historia de forma 
encarnacional, através da tradigáo da igreja universal. Para que a reve
lagao divina entrasse plenamente na historia da humanidade, ela assumiu 
a forma servil de linguagem escrita. Nesse sentido, a Escritura também é 
uma encarnagao de Deus, o produto da encarnagao de Deus em Cristo.
Dois erros devem ser rejeitados. O primeiro é igualar a revelagao da Es
critura á própria inspiragao, separando, assim, a Escritura da historia da 
redengáo e da revelagao que está diante déla. E  digno de nota que nem 
toda inspiragáo e revelagáo dada por Deus está registrada na Escritura.
O segundo erro é desvalorizar a “letra ” da palavra escrita em favor do 
“espirito ". Somente a Escritura é a revelagáo segura que temos de Deus.
Para a igreja, a revelagáo é encontrada na forma de Escritura Sagrada.

A revelagáo como um todo náo estará completa até que venha a pa- 
rusia de Cristo. Ela é dividida em duas dispensagoes, a revelagáo ob
jetiva de Deus em Cristo (incluindo o tempo de preparagáo do Antigo 
Testamento) e a dispensagáo do Espirito, na qual a salvagáo objetiva em 
Cristo é subjetivamente apropriada pelo crente. Náo há nenhuma nova 
revelagáo objetiva na dispensagáo do Espirito. O Espirito Santo apenas 
aplica a obra consumada de Cristo, o dom completo e a revelagáo com
pleta de Deus para a humanidade. O efeito da obra de Cristo continua 
conforme a historia continua a ser desenvolvida segundo seu propósito, 
até que Deus esteja morando com a humanidade. O Espirito regenera 
crentes individuáis, reúne e habita a igreja e influencia a consciencia 
da humanidade. A vida da igreja é um mistério sem a luz da Escritura, 
ao mesmo tempo em que, separada da igreja, a Escritura é um enigma e 
uma ofensa. A tea consumagáo, quando a revelagáo terminará e a Escri
tura náo será mais necessária, a igreja e a Escritura estáo inseparavel- 
mente unidas por Deus, o Espirito Santo.

[98] A doutrina da revelagao eontida na Escritura e elaborada nos capítulos 
anteriores foi mal interpretada de duas formas na igreja crista: pelo sobrenatu
ralismo e pelo naturalismo (racionalismo). Consequentemente, ela tem de ser 
elucidada e sustentada contra esses dois desvios.

Primeiro consideremos o sobrenaturalismo, que surgiu primeiro no Catoli
cismo e depois influenciou varias escolas de pensamento dentro do Protestantis
mo. Embora a Escritura faga uma distingáo entre o curso ordinário das coisas e 
as obras extraordinárias de Deus, ela nao faz um contraste entre “o natural” e “o 
sobrenatural”. Esse contraste surge, inicialmente, ñas obras dos pais da igreja. A 
revelagao especial é [ali] igualada ao sobrenatural e contrastada com o natural. 
Clemente de Alexandria já fala de uma visao sobrenatural (uiTep4>un4> Gecopia) 
que a pessoa adquire pela fé. Crisóstomo descreve os milagres como “natureza



356 R e v e l a d o  ( P r in c ip iu m  E x t e r n u m )

excedida” (imép 4>imv) e “maior que a natureza” (4>úoei (ie-í(owx). Ambrosio 
opoe “grapa”, “milagre” e “mistério” á “ordem da natureza”. Joao de Damasco 
fala repetidamente de milagres como a concepgáo de Cristo, a eucaristía, etc., 
como “superagao da natureza”, “superagao da razao e do pensamento”.1 Desde 
entáo, a distingao entre o “natural” e o “sobrenatural” encontrou aceitagao e foi 
adotada por toda a teologia crista.
“ N atural” e “ sobrenatural”
Essa distingao, sem dúvida, tem validade. Embora a Escritura náo faga isso explí
citamente, ela reconhece uma ordem ordinária da natureza e os atos e obras que 
sao causadamente arraigados na onipoténcia de Deus. A revelagao na Escritura 
pressupoe que existe ainda outro mundo, maior e melhor que o da natureza, e, 
portanto, que há uma ordem de coisas que “sobrepuja esta ordem natural”. Por 
essa razáo, os termos natural e sobrenatural precisam ser claramente definidos. 
A palavra natureza, derivada de nasci, tomar-se, geralmente denota aquilo que 
se desenvolve independentemente de qualquer poder ou influéncia externa, isto 
é, desenvolve-se apenas em termos de suas próprias forgas e leis internas.2 A na
tureza assim definida é contrastada com a arte, a educagao, a cultura e a historia, 
que nao se originam espontáneamente, mas sáo produzidas pela agáo humana. 
Mas, além disso, o conceito de natureza é geralmente concebido de forma mais 
ampia e expandido para incluir todo o mundo material e sensível em distingao ás 
coisas espirituais e invisíveis, ou até mesmo para incluir todo o cosmos, na me
dida em que se move e se desenvolve nao a partir de fora, mas a partir de dentro, 
por forgas imanentes e por suas próprias leis nao criadas. O “sobrenatural”, nesse 
último caso, é tudo aquilo que ultrapassa as coisas criadas e nao tem sua causa ñas 
criaturas, mas na onipoténcia de Deus. Na teologia crista, a revelagao especial foi 
entendida nesse sentido. Entendida como um todo, ela tem sua origem em um ato 
especial de Deus, que náo tinha sido revelado no curso ordinário da natureza, mas 
em uma ordem distinta de coisas próprias. Com relagáo a isso, mais uma distin- 
gáo foi feita entre o sobrenatural com respeito á substáncia, quando o fato em si 
é sobrenatural, e.g., a ressurreigáo de uma pessoa; e o sobrenatural com respeito 
ao modo, quando apenas o modus operandi é sobrenatural, e.g., a cura de uma 
pessoa doente sem o emprego de meios naturais.3

Nessas distingoes, ainda nao havia perigo. Elas nem sequer tiveram de ser 
defendidas contra uma filosofía que nega ou enfraquece o sobrenatural. Na teo
logia e na filosofía posterior, o termo sobrenatural foi usado frequentemente 
em um sentido muito modificado e igualado, sucessivamente a “supersensí- 
vel” (Kant), o “livre” (Fichte), o “desconhecido” (Spinoza, Wegschneider),

1 Clemente, Strom ata , II, 2; Crisóstomo, Hom ilies on Génesis, 36; Ambrosio, On the M ysteries , c.9; Joüo de 
Damasco, Exposition o f  the Ortodox Faith , IV, 12-15. Cf. H. Denzinger, Vier Bücher von d er  religiósen Erkenn- 
tnis (Würzburg: Staehl’schen Buch-und-Kunst-handlung, 1856-57), I, 82s.

2 Rudolf Eisler, Wórterbuch der philosophischen Begriffe, 2 vols. (Berlim: E. S. Mittler und Sohn, 1904), 
veja v. “Natur”.

3Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, III, 101.
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o “novo” e o “original” (Schleiermacher), o “ético-religioso” ou “espiritu
al” (Saussaye), etc., mas essa modificagáo do significado estabelecido e 
claro do termo levou a erros. Se por “sobrenatural” se quer dizer somente 
o “supersensível”, o “ético”, etc., é melhor evitar o termo. A confusao se 
torna ainda maior quando o natural e o sobrenatural sao misturados e essa 
fusao recebe o nome de “espirito-físico”, “divino-humano”. O termo na
tureza abrange tudo aquilo que é criado, nao somente a matéria, mas tam
bém a alma e o espirito, nao somente a vida física, mas também a psicoló
gica, religiosa e ética, na medida em que surgem automáticamente a partir 
da natureza humana: nao somente coisas visíveis, mas também invisíveis e 
supersensíveis. O sobrenatural náo é idéntico a original, genial, livre, reli
gioso, ético, etc., mas é o termo comum e estabelecido somente para aquilo 
que nao pode ser explicado em termos das forgas e leis das coisas criadas. 
Nesse sentido, a distingáo entre natural e sobrenatural que surgiu na teo
logia crista está completamente correta, firme e clara e elimina toda confusao. 
Salvo o que foi dito acima (p. 311), a revelagao especial em suas trés formas, 
teofania, profecia e milagre, é sobrenatural no sentido estrito da palavra.

Na teologia crista, porém, o conceito de sobrenatural foi sendo gradualmen
te ainda mais restringido. Ele foi distinguido, por um lado, da criagao e, de ou
tro, de milagres espirituais, como a regeneragao. A primeira distingáo foi feita 
porque o sobrenatural nao existe para Deus, mas somente para nós [humanos] e 
pressupoe a ordem natural chamada á existéncia pelo ato da criagao. Só se pode 
falar em sobrenatural se a ordem natural já existe. Por outro lado, embora a re- 
generagáo, perdao, santificagao, uniao mística, etc., sejam de fato, atos diretos 
de Deus, eles náo sáo considerados como revelagáo sobrenatural porque náo 
sáo eventos incomuns ou raros, mas pertencem á ordem comum de coisas na 
igreja. A igreja em si, embora seja sobrenatural, náo é um milagre. Novamente, 
o sobrenatural e o milagre sáo coisas diferentes. Nem tudo o que é sobrenatural 
é miraculoso, mas todo milagre é sobrenatural. Os milagres náo apenas sáo so- 
brenaturais, mas, também, sáo eventos incomuns e raros no campo da natureza 
e da graga. Eles ocorrem náo somente fora da ordem de uma natureza particular, 
mas também fora da ordem de toda natureza criada.

Em um sentido real, portanto, os anjos e os demonios náo realizam milagres, 
mas coisas que parecem miraculosas a nós e ocorrem fora da ordem da natureza 
criada como nós a conhecemos.4 Aquino fala náo somente em milagres fora e 
acima, mas também contrários á natureza.5 E Voetius disse que, embora os mila
gres náo sejam, de fato, contrários á natureza como um todo, mas estejam acima

4 Aquino, Summa Theol., I, q. 110, art. 4; idem, Summa contra Gentiles, 1,6; III, 112; Voetius, Select. Disp., 973s.
5 Nota do organizador: a nota de rodapé de Bavinck traz: Summa Theol., “q. de miraculis”, art. 2 e 3, sem  

indicar a obra exata. Embora náo haja uma questáo específica na Summa sobre “milagres”, Aquino discute os atos 
miraculosos que sao contrários á natureza em Summa Theol., I, q. 105, art. 6. Uma discuss3o geral sobre milagres 
também pode ser encontrada em Summa contra Gentiles, III, 2, c. 101. Cf. Eugene Miiller, N atur und Wunder 
(Freiburg i. B. e St. Louis: Herder, 1892), 145.
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e além déla, eles podem ser contrarios a alguma natureza em particular.6 Por
tanto, os milagres tinham as seguintes marcas características: eram uma “obra 
imediata de Deus”; “acima de toda a natureza”; “ocorriam para os sentidos”; 
eram “raros” e dependiam “da verdade para confirmagáo”.7 Por melhores que 
possam ser essas qualificagoes e distingoes escolásticas, elas trazem consigo 
perigos substanciáis. Por um lado, a revelagao especial foi separada da criagao e 
da natureza. Embora se reconhecesse que a revelagao sobrenatural ocorreu nao 
apenas depois, mas também antes da queda,8 e, portanto, como tal, nao pode ser 
contrária á natureza, ainda assim nao se deu atengao suficiente a essa posigao. 
Por outro lado, a revelagao especial foi colocada em oposigao aos milagres 
espirituais, ás obras da graga, que ocorrem continuamente na igreja de Cristo. 
Portanto, sob essa perspectiva, os milagres acontecem isolados da recriagao e da 
graga. Quando essa distingao era entendida como uma separagáo -  o que podia 
acontecer fácilmente -  a revelagao especial vinha junto e ficava sozinha, sem 
qualquer conexao com a natureza e a historia. Nesse caso, seu caráter histórico 
e orgánico era negado. A revelagao especial nao entrou na estrutura do mundo, 
mas flutuou fora e acima déla. Isso se agravou quando a revelagao especial foi 
tratada como uma doutrina, uma proclamagao de mistérios incompreendidos e 
incompreensíveis cuja verdade era confirmada pelos milagres. Nesse caso, ela 
foi e continua sendo, em uma palavra, um “dom adicionado” ao cosmos.

No Catolicismo romano, esse sistema sobrenaturalista e dualista foi consis
tentemente desenvolvido. Em Deus, há duas concepgoes de seres humanos, sua 
natureza e seu destino. Os humanos meramente naturais (in puris naturalibus), 
sem a imagem de Deus, depois da queda, podem adquirir um puro conhecimen
to de Deus a partir de suas obras, podem servi-lo e temé-lo, manter uma normal, 
ou até mesmo boa relagao servil com Ele, praticar todas as virtudes naturais 
e até mesmo exercer um amor natural por Deus, e, assim, alcangar um certo 
estado de felicidade nesta vida e no porvir. Se as pessoas nao alcangarem esse 
estado, isso é por sua própria culpa, e receberao um destino que é devido ao nao 
uso ou ao uso indevido dos poderes naturais dados a elas.

E a vontade de Deus, porém, dar aos seres humanos um destino mais eleva
do, sobrenatural e celestial. Para esse fim, Ele tinha de fornecer-lhes os assim 
chamados “dons adicionáis”, tanto antes quanto depois da queda. Ele deve con- 
ceder-lhes uma graga sobrenatural pela qual possam conhecer e amar a Deus de 
um modo melhor e mais elevado, praticar virtudes melhores e mais elevadas, 
e alcangar um destino mais elevado. Esse conhecimento mais elevado consiste 
na fé (fides) e esse amor mais elevado consiste em caridade (caritas). Além 
disso, as virtudes mais elevadas sao as teológicas, a saber, a fé, a esperanga e o 
amor, que diferem essencialmente das virtudes cardeais (intelectuais e moráis). 
Finalmente, o destino mais elevado consiste em serem filhos de Deus, nasci-

6Voetius, Select. D isp., III, 973. Cf. também Gerhard, Loci Theol., XXII, § 2 7 ls.
7 Voetius, Select. D isp., II, 965; Gerhard, Loci Theol., § 2 7 ls.
8 A. Calovius, Isagoges, 49.
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dos do alto, na uniao mística, na participagao na natureza divina, na deificagáo 
(06tooic¡), na visao de Deus, etc. Embora as sementes dessa doutrina tenham sido 
plantadas em alguns pronunciamentos dos pais da igreja, ela foi realmente de
senvolvida a principio pelo escolasticismo, em especial por Hales, Boaventura e 
Tomás de Aquino.9 Na luta contra Baius e Jansen, ela foi de modo oficial decla
rada eclesiásticamente e, mais tarde, foi enfáticamente repetido10 pelo Concilio 
Vaticano [I] que “a revelagao deve [...] ser chamada absolutamente necessária 
[...] porque Deus, em sua infinita bondade, destinou o homem para um objeti
vo sobrenatural, isto é, para participar dos beneficios divinos que ultrapassam 
completamente o entendimento humano” recorrendo a 1 Corintios 2.9.
0  S0BRENATURAL1SM 0 CATÓLICO ROMANO
[99] Devemos reconhecer que essa diferenga de estado antes e depois da queda 
nao está na revelagao como tal. Havia uma revelagao sobrenatural também no 
paraíso (Gn 1.28s.; 2 .16s.). A revelagao, portanto, nao se tomou necessária por 
causa do pecado. Até mesmo no estado de integridade havia uma revelagao da 
graga, pois também a relagao amorosa na qual Deus se colocava com os seres 
humanos era uma demonstragáo de bondade irrestrita. Portanto, o que o pecado 
tomou necessário nao foi a revelagao como tal, mas o conteúdo específico da 
revelagao, i.e., a graga especial, a revelagao de Deus em Cristo, a encamagao 
de Deus. A revelagao divina era necessária á religiao também no estado de in
tegridade. Mas a religiao crista está baseada em uma certa revelagao especial. 
É isso que Paulo tem em vista quando, em 1 Corintios 2.4-16, fala da sabedoria 
de Deus, outrora oculta, e que nao surgiu no coragao humano. O Catoliscismo 
romano nao pode negar isso, a menos que aceite a teoria de que, admitindo que 
Deus quisesse conceder um fim sobrenatural aos seres humanos, toda a ordem 
sobrenatural que agora existe na encamagao, na igreja e nos sacramentos te- 
ria sido necessária também sem o pecado e á parte dele. Nessa interpretagao, 
porém, o caráter soteriológico da revelagao seria totalmente perdido, a queda 
perderia seu significado e o pecado mal teria introduzido alguma mudanga. A 
doutrina do fim sobrenatural, portanto, sempre encontrou muita contradigao na 
Igreja Católica Romana (Baius, Jansen, Hirscher, Hermes, Günther), mas é par
te integrante de todo o sistema católico, que é construido nao sobre a antítese 
entre pecado e graga, mas sobre a escala graduada do bem, na categoría de 
criaturas e virtudes, na hierarquia tanto em um sentido físico quanto em um 
sentido ético. A Reforma, ao contrário, tem somente uma ideia, a concepgao 
de seres humanos, isto é, de seres humanos como portadores da imagem de 
Deus, e isso é verdadeiro para todos os seres humanos. Quando essa imagem, 
em um sentido estrito, é perdida, toda a natureza humana é mutilada, e os seres

9Alexandre de Hales, Summa universae íheologiae, II, q. 91, m. 1, a.3; Boaventura, Breviloquium, V, 1; Tomas 
de Aquino, D ispu ted Questions on Truíh, q. 27; Summa Theol., I, 2, q. 62, art. 1.

10H. J. D. Denzinger, Enchiridion sym bolorum  definitionum  (Wirceburgi, 1865), n. 882s.; Vatican C ou n cill, 
sessao III, c.2, cf. cánone II, 3.
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humanos nao podem mais ter uma religiao e um ethos que correspondan! ás 
exigencias de Deus. Entao, sua religiao e virtude, por mais bonitas que pos- 
sam parecer, sao maculadas desde a raiz. Uma religiao puramente natural nao 
existe em nenhum lugar. Todas as religioes [naturais] se tomaram superstigoes. 
Por essa razao, porém, a religiao crista é essencialmente idéntica á verdadeira 
religiao no estado de integridade. Em um momento os teólogos reformados 
levaram essa interpretagao tao longe que disseram que Adao, também, tinha 
conhecimento da Trindade e cria que o Logos também tinha sido o Mediador 
nao da reconciliagao, de fato, mas da uniao, e que o Espirito Santo era o autor 
de toda virtude e poder, etc.

Havia verdade aqui pelo fato de que a vontade de Deus nao é inconstante, 
ora cogitando uma ideia da natureza humana, ora outra, e pelo fato de que a 
interpretagao de “humanidade”, a natureza da imagem de Deus, e, portanto, 
também da religiao, tém de ser feitas da mesma massa. Daí, finalmente, segue- 
se que a revelagao nao era absoluta, mas apenas relativamente necessária, nao 
com respeito á substancia, mas com respeito ao modo. A religiao é uma, antes 
e depois da queda, mas o fato de ela ser “crista” é uma necessidade ocasionada 
pelo pecado. A religiao crista é um meio, nao um fim: Cristo é o Mediador, mas 
o fim é que Deus seja tudo em todos (1 Co 15.28).

Também está implicado nisso o fato de que a revelagao nao pode se manter 
contra a natureza. No Catolicismo romano, há um contraste quantitativo entre 
as duas. A religiao natural é essencialmente diferente da religiáo sobrenatural, 
e as duas sáo, conceitualmente, totalmente diferentes -  dois sistemas e duas 
ordens totalmente distintas. A ordem da graga é elevada acima da ordem da 
natureza. Toda a existéncia, consequentemente, é dividida entre uma área sagra
da e uma profana. O mundo é a área nao-consagrada, profana, onde Satanás e 
seus subordinados ímpios exercem influéncia. Mas dentro desse mundo ímpio, 
Deus plantou sua igreja santa, infalível, e deu a ela um grande tesouro de graga. 
O Deus-homem continua a viver, govemar e trabalhar aqui. Tudo o que passa 
desse mundo para a área da igreja tem de ser consagrado e abengoado. Os cató
licos romanos constantemente fazem o sinal da cruz -  quando comem e bebem, 
quando se levantam e quando váo dormir, em cada ocasiáo importante -  para 
se armarem contra os assaltos do diabo e invocarem a béngáo dos céus, pois, á 
vista desse sinal, o poder do inferno treme e foge. Quando entram ou saem da 
igreja, eles se aspergem com água benta, e, ás vezes, também quando se enga- 
jam em certas atividades dentro e fora de suas casas, em casos de enfermidade 
e tentagáo, para, de alguma forma, conter as influencias de Satanás. Nao ape
nas pessoas, mas também objetos inanimados, como sal, pao, igrejas, altares, 
relógios, candelabros, roupas, etc., sao consagrados dessa forma, quando sáo 
separados da área do profano e passam para a área do sagrado. Essas consagra- 
goes sáo acompanhadas de oragáo, do sinal da cruz, de água benta, etc., mas, 
em eventos solenes, sáo acompanhadas de exorcismos e evocagóes do diabo. 
Dessa forma, o Catolicismo Romano coloca sobre tudo o que é natural o selo de
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profano, de nao-consagrado, de demoníaco. As coisas se tomam santas somente 
através de um ato eclesiástico de consagragáo, e essa consagragáo é necessária 
para tudo e todos que sáo incorporados ao servigo da igreja."

Como resultado dessa visáo de mundo, temos tanto a dominagáo do mundo, 
pela qual a Igreja Católica Romana sempre se empenhou, e o desprezo que ela 
demonstra pelo mundo, especialmente no monasticismo. Já que a natureza é de 
um valor muito menor do que a graga, a segunda sempre deve ter prioridade sobre 
a primeira e exercer influéncia sobre ela. Além disso, como aquilo que é cristáo 
coincide com aquilo que é eclesiástico e náo existe sem ele, todo o mundo precisa 
ser subordinado á igreja. Náo há lugar, no Catolicismo romano, para o cultivo livre 
das artes e das ciéncias, para um Estado livre e uma sociedade livre, etc. O ideal 
sempre é que o papa, sendo o vigário de Cristo, possua todo o poder no céu e na 
térra. Mas a mesma ideia fundamental de que a graga pertence a uma ordem supe
rior á da natureza também pode levar ao desprezo pelo mundo, como fica evidente 
no ascetismo católico. Esse desprezo pelo mundo é apenas uma outra forma de do- 
minagao. Embora, é claro, náo seja impossível viver como cristáo, assegurar a sal- 
vagáo e até mesmo alcangar a perfeigáo também no mundo -  pois, de outra forma, 
o Cristianismo só seria possível dentro de um monastério -  o caminho mais curto 
e mais certo para a perfeigáo passa pelas tres recomendagóes, a saber, pobreza, 
castidade e obediéncia. Portanto, o ascetismo, de acordo com Roma, embora certa- 
mente náo seja idéntico á perfeigáo, é o melhor caminho para ela, o mais eminente 
instrumento da perfeigáo,12 e, portanto, muito melhor como meio do que a vida em 
familia e em sociedade, e que o labor ordinário diário na vocagáo pessoal.
A ÍNTERPRETAQÁO REFORMADA
A Reforma se revoltou contra essa visáo de mundo, que, caminhando para o fim 
dos tempos medievais, terminou, por um lado, em uma falta de liberdade e, por 
outro, em licenciosidade. Ela converteu a antítese quantitativa entre revelagao e 
natureza em uma antítese qualitativa: em lugar de uma antítese de caráter físico, 
uma antítese de caráter ético. A revelagáo que apareceu em Cristo, como tal, náo 
é contraria á natureza, mas apenas ao pecado, que, como um elemento estranho, 
tem se insinuado ao mundo. A revelagáo e a criagao náo sáo opostas uma á outra, 
pois a própria criagáo é uma revelagáo. A revelagáo estava presente antes da que
da. Ainda agora a revelagáo está presente em todas as obras da máo de Deus na 
natureza e na historia: seu poder eterno e sua divindade sáo percebidos e entendi
dos a partir de suas criaturas. E até mesmo a revelagáo sobrenatural como tal está 
táo longe de estar em conflito com a natureza que todo ser humano, no centro de 
seu ser, é sobrenaturalista e eré em uma presenga operativa direta de Deus neste 
mundo. A inspiragáo de heróis e artistas, os maravilhosos poderes que as vezes 
sáo observados, embora certamente náo sejam idénticos aos fatos da revelagáo

'1 Joseph Deharbe, Verklaring der KathoUeke G eloofs- en Zedeleer, org. e ampliado por B. Dankelman, 4  vols. 
(Utrecht: J. R. Van Rossum, 1880-88), I, 170; III, 588s.; IV, 598s.

12 P. Hóveler, Professor A. Harnack und d ie  katholische A scese  (Dusseldorf: L. Schwann, 1902), 24.
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registrados na Escritura, nao apontam para uma ordem de coisas mais elevada do 
que aquela que exerce influencia na causalidade dos fenómenos naturais perceptí- 
veis pelos sentidos. A crenpa em uma revelapao especial é universal ñas religioes 
[do mundo], e os fenómenos de adivinhapáo e magia, embora sejam caricaturas, 
ainda possuem semelhanpa com a verdadeira profecia, os verdadeiros milagres 
que a Escritura nos apresenta e, portanto, servem como uma confirmapao indireta 
deles. Muito menos podemos pensar na revelapao e na natureza como opostas 
quando observamos o conteúdo e o propósito da revelapao como foi dada em 
Cristo, pois ela proclama a nós que Deus amou o mundo, e que Cristo veio nao 
para condená-lo, mas para salvá-lo (Jo 3.16,17), para destruir nao as obras do Pai, 
mas as obras do diabo (1 Jo 3.8). E, assim como o próprio Cristo assumiu uma 
natureza plenamente humana, negou a vida natural em um sentido ético, mas nao 
a mutilou e mortificou psicológicamente, e, por fim, novamente ergueu seu corpo 
de entre os mortos, assim também seus discípulos, embora sejam chamados para 
carregar sua cruz, negarem a si mesmos e seguirem seu Mestre, nao sao chama
dos para ascetismo e luta contra o mundo.

De forma inversa, Jesús orou ao Pai nao para que seus discípulos fossem 
tirados do mundo, mas livres do mal (Jo 17.15). Em harmonia com isso, os cris
taos nao tém de sair do mundo (1 Co 5.10), mas permanecer em suas ocupapoes 
(1 Co 7.17-23); obedecer ás autoridades constituidas por Deus (Rm 13.1); con
siderar suas todas as coisas (1 Co 3.21-23); receber todos os dons de Deus com 
apoes de grapas (1 Tm 4.3-5); e considerar a piedade proveitosa para tudo, pois 
ela tem a promessa para a presente vida e para a vida futura (1 Tm 4.8). E isso, 
também, é o que a Reforma quería: um Cristianismo que fosse hostil náo á na
tureza, mas apenas ao pecado. Esse Cristianismo nao era imposto externamente 
em nome de uma igreja infalível, mas assumido internamente, na consciéncia, 
pela personalidade livre. Assim, através dessa personalidade, ela teve um efeito 
reformador e santificador sobre a vida natural como um todo. Estamos longe de 
alcanpar o ideal e, presumivelmente, nunca o alcanparemos nesta dispensapao. 
Náo obstante, ele é pleno de satisfapáo e beleza, e digno de ser buscado com 
todas as nossas forpas. O velho adágio se repete na Reforma: a natureza confia 
na grapa, a grapa retifica a natureza.
N aturalismo racionalista
[100] Assim como o sobrenaturalismo nega a natureza, o naturalismo também 
náo permite que a revelapao tome posse do que é seu. A oposipáo fundamental 
á revelapáo teve inicio na filosofía moderna. Spinoza ainda fez uso da palavra 
“revelapao” e até mesmo a considerou necessária, mas, com isso, entendía sim- 
plesmente que os crentes simples nao podiam encontrar a verdadeira religiao, a 
Palavra de Deus, pela luz da razao, mas tlnham de aceitá-la pela autoridade.13

13 Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, XV, 27, 44; IV, 22-37. Em inglés, Spinoza, Works o f  Spinoza: A 
Theologico-Political Treatise e A Political Treatise, com trad. e introducta por R. H. M. Elwes (Nova York: Dover 
Publications, 1951).
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De resto, Spinoza nao reconheeeu a revelagao no verdadeiro sentido da palavra. 
Todos os decretos de Deus sao verdades eternas e idénticos ás leis da natureza. A 
profecia e o milagre sao submetidos a severo criticismo e explicados em termos de 
natureza.14 Esse criticismo foi continuado pelo deísmo e pelo racionalismo. Mas o 
Racionalismo, assim como o Naturalismo discutido anteriormente, pode assumir 
diferentes formas e, em cada época, muda seu significado. Por “racionalismo” se 
quer dizer, em primeiro lugar, a escola de pensamento que, embora admita uma 
revelagao sobrenatural, atribuí á razao a decisao a respeito da genuinidade e do 
significado dessa revelagao. A essa escola pertenceram numerosos teólogos car
tesianos, como Roell, Wolzogen, G. W. Duker, e também Leibnitz, Wolff, et. al. 
Em segundo lugar, “racionalismo” é o termo que denota a interpretagao que, de 
fato, ainda considera possível a revelagao sobrenatural, mas somente de verdades 
que a razao, por si mesma, poderia, cedo ou tarde, descobrir. Nesse cenário, a 
revelagao é necessária apenas temporal e incidentalmente. Ele serve meramente 
como preparagao e educagáo para o govemo universal da religiao da razao e ape
nas fomece mais rápida e fácilmente aquilo que a razao teria alcangado por um 
caminho mais longo e mais penoso. Esse é o conceito de revelagao em Lessing, 
Fichte e Kant. Conhecida como Racionalismo, em terceiro lugar, é a teología que 
nega toda revelagao sobrenatural, mas eré que Deus, por disposigoes especiáis 
de sua providencia, capacitou pessoas e pavimentou caminhos que podem tra- 
zer a humanidade a um conhecimento melhor e mais puro da verdade religiosa. 
O mais importante representante dessa escola é Wegschneider, outros sao Rohr, 
Henke, Gabler, Paulus, Gesenius, etc. Finalmente, o nome “racionalismo” é dado 
também á escola que, desde meados do século 17, foi chamada de naturalismo, 
conhecida na Inglaterra como deísmo e também como ateísmo e materialismo, e 
que, negando toda revelagao, considerou a religiao natural completamente ade- 
quada. Pertencem a essa escola Spinoza, Lud. Meyer, Voltaire, Rousseau, Reima- 
rus, Nicolai e muitos outros.

Os argumentos levantados pelo racionalismo contra a revelagao sao os se- 
guintes: (1) a revelagao é impossível da parte de Deus, pois isso significaría que 
Deus é mutável, que sua criagao é imperfeita e deficiente e, portanto, precisa 
de melhorias, e que Ele mesmo -  de outra forma ocioso -  só trabalha quando 
age de modo extraordinário; (2) a revelagao também é impossível por parte 
do mundo, pois a ciencia cada vez mais descobre que o mundo é sempre e em 
todo lugar controlado por um sistema indestrutível de leis que nao deixa lugar 
para uma intervengao sobrenatural de Deus. A ciéncia sempre parte dessa rede 
causal, e nao pode agir de outra forma, pois o sobrenaturalismo, colocando a 
inconstáncia no lugar da regularidade, realmente toma a ciéncia impossível. 
Consequentemente, com o avango da ciéncia, todos os fenómenos perderam seu 
caráter sobrenatural. Nao há sequer o direito, diante de toda a experiéncia, de se 
considerar um fenómeno sobrenatural: “o sobrenatural seria sobredivino”; (3) 
uma revelagao, mesmo que realmente acontecesse, ainda seria irreconhecível e

14I b i d I; VI; IV, 37; III, 8; VI, 9.
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indemonstrável ao próprio destinatário, e ainda mais para aqueles que viveram 
depois dele. Como alguém poderia decidir se uma profecia ou milagre veio de 
Deus ou do diabo? Por quais elementos a revelagao pode ser conhecida pela 
pessoa que a recebe e por aquelas que viverem depois déla? Esse critério nao 
pode ser estabelecido. Consequentemente, aqueles que aceitam uma revelagao 
créem apenas com base na autoridade humana e, nos assuntos mais sublimes e 
importantes, dependem dos seres humanos. “Que seres humanos podem ficar 
entre mim e Deus!”; (4) Finalmente, a revelagao milita contra a razao humana, 
pois, seja o que for que se possa dizer, toda revelagao que está acima da razao é, 
por isso mesmo, contrária á razao, suprime a razao e conduz ao fanatismo. Além 
disso, se a revelagao comunica algo que está acima da razao, ela nunca pode ser 
absorvida e assimilada e continua a pairar como um mistério incompreensível 
fora de nossa consciencia. Se ela comunica algo que a razao teria descoberto 
por si mesma, ela é desnecessária. Na melhor das hipóteses, ela oferece com 
mais brevidade e com menor esforgo aquilo que teria sido descoberto de outra 
forma e, assim, desnecessariamente priva a razao de sua forga e energía.

Aqueles, contudo, que combatem a necessidade, a possibilidade e a realidade 
de uma revelagao sobre esses fundamentos nao podem se restringir a essa nega- 
gao, mas encaram a tarefa de explicar históricamente a crenga nos relatos refe
rentes a essa revelagáo. Náo mais que a religiáo em si, essa crenga pode ter se 
originado em fraude. A crenga na revelagáo náo é algo arbitrário e acidental, que 
ocorre somente aqui e ali sob condigoes especiáis, mas é verdadeiramente parte 
integrante de toda religiao. A questáo da revelagáo náo é táo simples quanto o 
racionalismo a apresenta. Isso fica imediatamente claro pelo fato de que todas 
as tentativas feitas por parte do naturalismo para fomecer uma explicagáo “na
tural” para as historias dos milagres bíblicos deram em nada. Se a revelagáo em 
todas as suas formas -  teofania, profecia e milagre -  náo é realmente sobrena
tural, mas derivada de Deus somente no sentido de que toda atividade humana 
tem sua causa primária básicamente nele, a pessoa fica impelida a langar máo da 
assim chamada interpretagáo material das historias de milagres ou da chamada 
interpretagáo formal de historias de milagres. Isso quer dizer, por um lado, que, 
em certa medida, podem-se deixar os fatos intactos e aceitá-los como verdade. 
Nesse caso, tenta-se explicar esses fatos em termos da ignorancia das pessoas 
comuns a respeito das causas naturais e a partir de uma necessidade religiosa de 
atribuir tudo diretamente a Deus.15 Pode-se explicá-los em termos físicos, em 
termos de forgas desconhecidas da natureza,16 ou psicológicamente, em termos

15 Ib id , I; VI; Karl A. von Hase, Evangelische D ogm atik  (Leipzig: Breitkopt und Hártel, 1860), §19; idem, 
D as Leben Jesu  (Leipzig: Breitkopf und Hártel, 1853), §15; D. F. Strauss, Christliche Glaubenslehre, 2 vols. 
(Tübingen: C. F. Osiander, 1840-41), 1 ,280; J. H. Scholten, Supranaturalisme in Verbandmet Bijbel, Christendom  
en Protestantism e  (Leiden, 1867), 8s.

161. Kant, Religión within the Limits o f  Reason Alone, trad. Theodore M. Greene e Hoyt H. Hudson (Nova 
York: Harper & Row, 1960 [1934]), 81; S. F. N. Morus, Epitome theologiae christianae  (Lipsiae: E. B. Schwick- 
erti, 1820), 23; Alexander Schweizer, D ie Glaubenslehre der Evangelisch-reformierten Kirche, 2 vols. (Zurique: 
Orell, Füssli und Comp., 1844-47), I, 324ss.
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de uma habilidade especial de pressagiar eventos futuros17 e curar os enfermos 
sem meios médicos.18 Ou pode-se explicá-los teleologicamente, em termos de 
um tipo de ordenagao de poderes físicos e psíquicos inerentes á natureza que 
podem produzir resultados incomuns e incentivar as pessoas a reconhecerem 
a providéncia de Deus e a ter fé no pregador.19 Por outro lado, pode-se buscar 
uma solugao na interpretagao formal ou genética, i.e., na interpretagao especial 
dos relatos [bíblicos] sobre a revelagao. Nesse caso, invoca-se o modo oriental 
de apresentagao e acomodagao de Jesús e dos apóstolos a ideias populares.20 
Alternativamente, pode-se buscar refugio na interpretagao alegórica,21 natural,22 
mítica,23 simbólica,24 ou, como acontece hoje, na histórico-religiosa.25
A DIFERENCIA ESCR1TURÍST1CA
Mas até agora nenhuma dessas tentativas teve muito sucesso. Admito que todas 
elas deram sua contribuigao para uma melhor compreensao da Escritura, mas a 
natureza mutável das tentativas e a tomada de caminhos diferentes sao provas 
suficientes de que a correta interpretagao até agora enganou muito os estudiosos. 
Antes e depois, a revelagao que vem a nós na Escritura continua sendo um mis- 
tério indecifrável. As palavras e os fatos registrados na Escritura continuam a re
sistir a toda interpretagao naturalista e racionalista. Formalmente, a revelagao na 
Escritura, de fato, mostra alguma semelhanga com aquilo em que outras religioes 
se baseiam. Nao obstante, em principio, ela é oposta a elas e faz uma firme distin
gao entre elas e si mesma. Ela atribui sua própria origem, deliberadamente e com 
toda a seguranga, somente a uma presenga operativa extraordinária de Deus. A 
Escritura proíbe toda adivinhagao e feitigaria (Lv 19.16, 31; 20.6,27; Dt 18.1 Os.; 
Is 8.19; Jr 27.9; At 8.9s.; 13.8s.; 19.13; Ap 21.8; 22.15). Os profetas e apóstolos 
nada querem com isso. Eles sao completamente contrarios a ela e nao seguem fá

l7Karl G. Bretschneider, Handbuch der D ogm atik der evangelisch-lutherischen Kirche, 2 vols. (Leipzig: J. 
A. Barth, 1838), I, 300.

18 C. H. W eisse, Philosophische D ogm atik oder Philosophie des Christentums, 3 vols. (Leipzig: S. Hirzel, 
1855-62), I, 115; C. F. von Ammon, D ie  Geschichte des Lebens Jesu  (Leipzig: Vogel, 1847), 248.

19 J. A. L. Wegschneider, Institutiones theologiae christianae dogm aticae  (Lipsiae: 1844), §48; Bretschneider, 
Handbuch der Dogmatik, I, 314.

20 K. G. Bretschneider, Systematische Entwickelung aller in d er  Dogm atik vorkommenden Begriffe (Leipzig: 
J. A. Barth, 1841), 135ss.

21 Thomas Woolston, Six discourses on the M iracles o f  O ur Saviour and  D efences o f  his D iscourses (1727; 
reimpressao, Nova York: Garland Pub., 1979).

22 H. E. G. Paulus, Philologisch-kritischer und historischer com mentar über das Neue Testament, 4 vols. 
(Lübeck: J. F. Bohn, 1800-1804); idern, D as Leben Jesu  (Heidelberg: C. F. Winter, 1828); idem, Exegetisches 
Handbuch über d ie  drei ersten Evangelien, 3 vols. (Heidelberg: C. F. Winter, 1830-33).

23 D. F. Strauss, D as Leben Jesu, 2 vols. (Tübingen: C. F. Osiander, 1835-36). Nota do organizador: Bavinck 
comeija esta nota com  uma referéncia a trés autores sem indicar o título: Eichhom, Gabler, G. L. Bauer. Provavel- 
mente ele está se referindo a: N. Eichhorn, Jesús von Nazareth: Ein tragisches F estspeil (Berlim: G. Bemmster, 
1880); G. L. Bauer, Biblische Theologie des neuen Testaments (Leipzig: Weyland, 1800); e G. A. Gabler, System  
der theoretischen Philosophie (Erlangen: Palm, 1827), ou possivelm ente Lehrbuch der philosophischen Propá- 
deutik: A is Einleitung zu r Wissenschaft (Erlangen: Palm, 1827).

24 A. D. Loman, “Symbool en Werkelijkheid in de Evangelische Geschiedenis”, D e G ids 48 (fevereiro de 
1884): 265-304.

25 Veja acima, p. 70-76, 170-74.
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bulas engenhosamente inventadas (2 Pe 1.16). A profecia, em tempos primitivos, 
nunca veio pela vontade humana, mas o Espirito Santo movia os profetas (2 Pe 
1.21; 1 Co 2.11, 12), e os milagres eram um sinal (crrpeiov) da presenga de Deus. 
A lúcida autoconfianga que encontramos nos profetas e o autotestemunho total
mente claro que acompanha a revelagao em todo lugar na Escritura apresentam 
um obstáculo insuperável ás interpretagoes naturalistas. O método psicológico26 
também é incapaz de fazer justiga a essa autoconfianga e a esse autotestemunho 
dos profetas e dos apóstelos, de fato, até mesmo do próprio Cristo. Podemos 
reconhecer agradecidamente que a moderna interpretagao da revelagao deixou 
completamente de considerar os profetas e apóstelos como impostores delibe
rados. Nao obstante, elas nao escapam da conclusao de que todos esses homens 
foram infelizes ingenuos e estúpidos de boa fé na medida em que se basearam na 
suposta revelagao e agiram com base em uma imaginada autoridade divina.

O caso, afinal, nao é que a revelagao contém apenas certos fatos cuja interpre- 
tagáo ela deixa ao nosso próprio critério. A revelagao, em vez disso, langa uma 
luz peculiar sobre esses fatos. Ela tem, por assim dizer, sua própria interpretagao 
e sua própria teoría sobre esses fatos. Na revelagao da Escritura, palavra e fato, 
profecia e milagre, sempre andam de maos dadas. Ambos sao necessários para 
que a mente humana e o próprio ser sejam recriados e todo o cosmos seja redi
mido do pecado. “A luz precisa da realidade e a realida precisa da luz para pro- 
duzir [...] a bela criagao de sua graga. Aplicando a fraseología de Kant a um tema 
mais elevado: sem os atos de Deus, as palavras seriam vazias; sem suas palavras, 
os atos seriam encobertos.”27 Palavra e ato estao tao fortemente entrelagados na 
revelagao que um nao pode ser aceito ou rejeitado sem o outro. Toda tentativa 
de explicar os fatos da religiao de forma naturalista, até agora, portanto, sempre 
acabou no reconhecimento de que, entre a visao de mundo sobrenatural da Escri
tura e a dos naturalistas há hiatos e um enorme abismo e que a conciliagao entre 
elas é impossível. O Prof. Scholten produziu um exemplo surpreendente dessa 
realidade. Inicialmente, ele ainda aceitava os pronunciamentos do Jesús joanino 
como verdade. Entao ele tentou explicar esses pronunciamentos em termos de seu 
entendimento mudado e fazer uma exegese útil á sua dogmática heterodoxa. Fi
nalmente, em 1864, ele reconheceu abertamente que a visao de mundo do quarto 
evangelista era diferente da sua.28

Toda escola negativa de teología finalmente reconhece que a revelagao da Es
critura ainda é compreendida e comunicada mais precisamente na ortodoxia. O

26Strauss, D ie  Christliche Glaubenslehre, I, 77; Abraham Kuenen, D e Profeten en de Profetie onder Israel: 
H istorisch-dogm atische Studie (Leiden: P. Engels, 1875), I, 106s.; em inglés: The Propheís andP roph ecy in Israel 
(Londres: Longmans, Green, 1877).

27 G. Vos, The Idea o fB ib lica l Theology as a  Science and  a  Theological Discipline: Inauguration o f  the Rev. 
Geerhardus Vos as a  Professor o fB ib lica l Theology, Princeton Theological Seminary, M ay 8, 1894  (Nova York: A. 
D. F. Randolph, 1894), 15; reimpresso em Richard B. Gaffin, Jr., Redem ptive H istory and  B iblical Interpretation: 
The Shorter Writings o f  Geerhardus Vos (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1980), 3-24. A. Kuyper, 
Uit het Woord (Amsterdá: J. A. Wormser, s.d.), I, 69-160.

28 J. H. Scholten, H et Evangelie naar Johannes (Leiden: P. Engels, 1864), III-VI; cf. a afirma9 áo de Katten- 
busch acima, p. 83.
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radicalismo toma a Escritura pelo que ela é e considera encerrada a questao da 
revelagao. Com isso, a questao fica reduzida ao seu nivel mais fundamental. Quer 
a revelagao seja aceita ou nao, isso é decidido por toda a nossa visao de mundo. O 
que é decisivo aqui nao é a crítica histórica, mas a autocrítica; nao a ciencia, mas a 
fé; nao a cabega, mas o coragao. A obstinagao também procede do coragao (cf. Me 
7.22). Nosso pensamento está arraigado em nosso ser. “O que vocé faz é resultado 
daquilo que vocé é” (Operati sequitur esse -  Schopenhauer). “Sua escolha da filo
sofía depende da pessoa que vocé é. Nossa ideología geralmente é apenas a historia 
de nosso coragao” (Fichte). Que o reconhecimento ou nao-reconhecimento da re
velagao, em última análise, é uma questao de fé, fica suficientemente provado pelo 
fato de que nem a interpretagáo sobrenaturalista nem a naturalista sao capazes de 
esclarecer todas as dificuldades ou responder a todas as objegóes. A interpretagáo 
naturalista parece ser forte quando focaliza isoladamente umas poucas historias 
de milagres, mas a narrativa como um todo, o sistema de revelagao e a pessoa de 
Cristo no seu centro, continuam sendo um mistério, uma pedra de tropego. Inver
samente, a interpretagáo sobrenaturalista ainda náo teve sucesso em encaixar todos 
os fatos particulares e palavras de revelagáo na ordem do conjunto. Náo obstante, 
aqui encontramos harmonía com a revelagáo em sua totalidade, compreendemos 
seu sistema, a concepgáo panorámica em sua espléndida harmonía. Se o reco
nhecimento da revelagáo fosse uma proposigáo filosófica, ele teria relativamente 
pouco valor. De fato, porém, um profundo interesse religioso está em jogo aqui. A 
própria religiáo é inter-relacionada e dependente da revelagáo. Aqueles que aban- 
donam a revelagáo também perdem a religiáo que está baseada nela. A revelagáo 
da Escritura e a religiáo da Escritura ficam de pé ou caem juntas.
M onism o  e teísm o
[101] A visáo de mundo que é oposta á Escritura e que, em principio, se opóe a 
toda revelagáo pode ser mais bem rotulada de monismo. O monismo, tanto em 
sua forma panteísta quanto em sua forma materialista, se esforga para reduzir 
todas as forgas, materiais e leis perceptíveis na natureza a uma só forga, um só 
material e uma só lei. O materialismo só aceita qualitativamente átomos idénti
cos, que, sempre e em todo lugar, agem de acordo com as mesmas leis mecáni
cas, e, por combinagáo e separagáo, fazem e destroem todas as coisas e fenóme
nos. O panteísmo só reconhece a existéncia de uma substáncia, que é a mesma 
em todas as criaturas e que se transmuta e se transforma em todos os lugares de 
acordo com as mesmas leis da lógica. Tanto o materialismo quanto o panteísmo 
sáo movidos pelo mesmo ímpeto, o ímpeto e o empenho em diregáo á unidade, 
que é característica da mente humana. Mas há uma diferenga. O materialismo 
tenta redescobrir a unidade entre matéria e lei que exerce infiuéncia no mundo 
físico e também em todos os outros fenómenos históricos, psicológicos, religio
sos e éticos, e, assim, transformar todas as ciencias em ciencia natural. O pan
teísmo, por outro lado, tenta explicar todos os fenómenos, inclusive os físicos, 
em termos da mente e converter todas as ciencias em ciencia da mente. Ambos
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sao naturalistas, no sentido de que talvez ainda possam deixar espago para o 
supersensível, mas nao para o sobrenatural, e, com respeito á ciencia e á arte, á 
religiao e á moralidade, contentam-se com este cosmos e com o aqui e agora.29

A visao de mundo da Escritura e de toda a teologia crista é muito diferente. 
Seu nome é teísmo, nao monismo; sua orientagao é sobrenatural, nao natu
ralista. De acordo com essa visáo de mundo teísta, há uma multiplicidade de 
substancias, forgas, materiais e leis. Ela nao se esforga para apagar as distin- 
goes entre Deus e o mundo, entre espirito (mente) e matéria, entre fenómenos 
psicológicos e físicos, éticos e religiosos. Em vez disso, ela tenta descobrir a 
harmonía que mantém todas as coisas juntas e as une, e que é conseqüéncia 
do poder criador de Deus. Nao identidade ou uniformidade, mas unidade na 
diversidade é o seu objetivo. Apesar de todas as pretensoes do monismo, essa 
visao de mundo teísta tem o direito e a razao de existir. Afinal de contas, é um 
fato que o monismo náo foi bem-sucedido em reduzir todas as forgas, materiais 
e leis a um só elemento. Enquanto o materialismo tropega nos fenómenos psi
cológicos, o panteísmo nao consegue encontrar uma ponte entre o pensamento 
e a existéncia e náo sabe o que fazer com a multiplicidade. A existéncia em si é 
um mistério e um milagre. O fato de que alguma coisa existe instiga o assombro 
na mente pensante, e esse assombro, consequentemente, tem sido corretamente 
chamado de inicio da filosofía. Quanto mais profundamente os seres humanos 
penetram intelectualmente nessa existéncia, mais assombrados eles se tornam, 
pois, na esfera da existéncia, do cosmos, vemos varias forgas em atividade: 
mundo mecánico, vegetativo, animal e psicológico, mas também fenómenos 
religiosos, éticos, estéticos e lógicos.

A criagáo coloca diante de nossos olhos uma ordem ascendente. De fato, al
guns interpretam e fazem mau uso das leis da sustentagáo de poder, de causa- 
lidade e de continuidade (“a natureza náo faz transigóes súbitas”) em favor do 
monismo. Cada vez mais, porém, surgem forgas na natureza que náo podem ser 
explicadas a partir de uma forma inferior de existéncia. A causalidade exerce 
influéncia na natureza mecánica, mas apenas em um sentido hipotético. Causas 
idénticas tém efeitos idénticos, mas apenas sob circunstancias idénticas. No mun
do orgánico há uma forga em operagáo que náo surge do mundo inorgánico. He
gel corretamente observa: “Uma natureza animal é um milagre em comparagáo 
com a natureza vegetal, e ainda mais a mente em comparagáo com a vida, com 
a natureza meramente sensorial”.30 Para uma pedra, é um milagre que as plantas

29 D. F. Strauss, D er a lte  und der neue Glaube, 2a. ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1872), 1 ,21 lss.; em inglés: The O íd  
Faith and  the N ew  (Nova York: D. M. Bennett, 1879); E. Haeckel, D er Monismus ais Band zwischen Religión  
und Wissenschaft, 6a. ed (Bonn: Verlag von Emil Strauss, 1893); idem, D ie Weltráthsel (Bonn: E. Strauss, 1901); 
em inglés: The R iddle o f  the Universe, ed. rev. E. R. Lankester, 2 vols. (Nova York: Appleton, 1883); idem, D ie  
Lebenswunder (Stuttgart: A. Króner, 1904); em inglés: The Wonders o fL ife  (Nova York: Harper, 1904); Benjamín 
Vetter, D ie m oderne Weltanschauung und der Mensch, 5a. ed (Jena: G. Fischer, 1906). Durante o ano de 1906, uma 
sociedade de monistas foi fundada em Jena, com  Ernst Haeckel com o presidente honorário. A primeira copia de 
sua pu blicad o , The Monist, apareceu em 1906.

30 G. F. W. Hegel, Vorlesungen über d ie  Philosophie der Religión, in Sámtliche Werke: Stuttgart: Frommanns, 
1959), vol. 16, p. 256 (=Werke, XII, 256 [edifao alema]).
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cresgam; para uma planta, que um animal se mova; para um animal, que um ser 
humano pense; e, para o ser humano, que Deus ressuscite os mortos.31 Há forgas 
em atividade na vida do intelecto, da vontade, da religiao, da moralidade, da arte, 
da ciéncia, da lei e da historia que diferem essencialmente da forga mecánica e 
que até agora resistem a qualquer explicagao mecánica. Até hoje, as ciencias in- 
telectuais mantiveram sua independéncia.32 Desde o surgimento do materialismo 
histórico, os pesquisadores de historia, tendo refletido mais profundamente sobre 
sua disciplina, defenderam sua independéncia ao lado da ciéncia natural.33 E, em 
tempos recentes, até mesmo muitos praticantes de ciéncia natural tém registrado 
um protesto contra o monismo mecánico, novamente reconhecendo o mistério 
da vida, e trocado uma rigorosa teoría de descendéncia por uma nogao de desen- 
volvimento que envolve saltos [descontinuos].34 O Prof. Land tem de admitir, 
mesmo que seja relutantemente, que, no decorrer do tempo, a ciéncia é compelida 
a permanecer dualista ou até mesmo pluralista.35

Cada uma dessas forgas opera de acordo com sua própria natureza, sua pró
pria lei e ao seu próprio modo. Todas elas diferem, portanto, em seus efeitos e na 
forma como funcionam. A ideia de lei natural só emergiu gradativamente. Em 
tempos antigos, a “lei da natureza” (lex naturaé) significava um govemo ético 
que era conhecido como “por natureza”. Mais tarde, esse termo foi transferido, 
em um sentido muito metafórico, para a natureza, pois ninguém decretou as leis 
da natureza e ninguém tem o poder de obedecé-las ou transgredi-las. Essa é a 
razao pela qual, ainda hoje, há muita divergéncia sobre o conceito e o significado 
de “leis da natureza”. “No século 17, Deus legislava as leis da natureza; no século 
18, a própria natureza as decretava; e, no século 19, os cientistas naturais as for- 
necem” (Wundt). Isto é muito certo, porém: as próprias, assim chamadas, leis da 
natureza nao sao forgas que govemam os fenómenos, mas apenas uma descrigáo 
frequentemente muito deficiente e sempre falível do modo pelo qual agem as 
forgas próprias da natureza. Uma lei natural só significa que certas forgas, sob as 
mesmas condigoes, agem da mesma forma.36 A regularidade dos fenómenos, está,

31 Martin von Nathusius, D ie M itarbeit der K irche an der Lósung der sozialen Frage, 2a. ed. (Leipzig: J. C. 
Hinrichs, 1897), 238.

3-W ilhelm Dilthey, E in le itm g  in d ie  Geistwissenschaften  (Leipzig: Duncker & Humbolt, 1883), I, 3ss.; em  
inglés: Introduction to the Human Sciences (Princeton, N. J.; Oxford: Princeton University Press, 1991); Henry 
Drummond, D as Naturgesetz in der G eistswelt (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1889),18ss.; em inglés: N atural Law in 
the Spiritual World (Chicago: Donohue Brothers, 1881).

33 Cf. Alexander G iesswein, Deterministiche und m etaphysische Schichtsauffassung (Viena: Mayer, 1905); e 
H. Bavinck, Christelijke Wetenschap (Kampen: Kok, 1904), 65ss.

34 Veja, por exem plo, Johannes Reinke, D ie Welt ais Tat (Berlim: Gebrüder Paetel, 1905).
35 J. P. N. Land, Inleiding tot de W ijsbegeerte (s ’Gravenhage: Nijhoff, 1900), 328; e compare contra o monis

mo o.a. Konrad Dietrich, Philosophie und Naturwissenschaft: Ihr neuestes Bündnis und die monistische Weltan- 
schauung  (Tübingen: H. Laupp’schen Buchhandlung, 1875; 2a. ed., Freiburg, 1885); Tilmann Pesch, D ie Grossen  
Weltráthsel, 2a. ed. (Freiburg i. B.: Herder, 1892); C. Gutberlet, D er mechanische Monismus: Eine K ritik  der  
modernen Weltanschauung (Paderbon: F. Schóningh, 1893); Hermán Bavinck, Christelijke Wetenschap; idem, 
Christelijke W ereldbeschouwing (Kampen: Kok, 1904).

36Eduard Zeller, Vortráge und abhandlungen geschichtlichen Inhalts, 3 vols. (Leipzig: Fues Verlag [L. W. 
Reisland], 1865-84), III, 194ss.; Hermann Lotze, Mikrokosmus: Ideen zur Naturgeschichte & G eschichte der  
Menschheit. 4a. ed., 3 vols. (Leipzig: 1880-85), I, 31 ss.; II, 50ss.; III, 13ss.; em inglés, Microcosmus: An Essay 
concerning Man and  His Relation to the World, 2 vols. (Nova York: Scribner and Welford, 1885); Wilhelm Wundt,
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por fim, baseada na imutabilidade das várias forgas que operam na natureza e dos 
elementos ou substáncias mais básicas que a compoem. As leis diferem na medi
da em que esses elementos e essas forgas sao distintas. As leis mecánicas diferem 
das leis físicas; as leis da lógica, por sua vez, diferem das leis éticas e estéticas. 
Em um sentido físico, doar alguma coisa [dinheiro, bens] faz com que a pessoa 
que doa se tome mais pobre, mas, em um sentido ético, faz com que ela se tome 
mais rica. Portanto, as leis da natureza, i.e., de todo o cosmos e de cada criatura 
dentro dele, nao formam um cordáo de isolamento em tomo dele de forma que 
nada possa entrar ou sair, mas apenas uma fórmula através da qual, de acordo com 
nossa percepgao, cada forga trabalha de acordo com sua natureza.

Todos esses elementos e forgas, com suas leis próprias, de acordo com a 
visao de mundo teísta, sáo, de momento a momento, sustentadas por Deus, 
que é causalidade final, suprema, inteligente e livre de todas as coisas. Como 
criaturas, elas nao tém estabilidade ou durabilidade em si mesmas. É o poder 
onipresente e eterno de Deus que sustenta e govema todas as coisas. Nele, em 
seu plano e também em seu govemo, se origina a unidade ou harmonia que 
sustenta e une todas as coisas em toda a sua diversidade e as conduz a um único 
objetivo. Consequentemente, como diz Agostinho, há unidade, proporgáo, or
dem, número, modo, grau e tipo de criaturas. “A algumas coisas ele deu mais do 
ser e a outras deu menos e, dessa forma, organizou uma ordem da natureza em 
uma hierarquia do ser”.37 Deus está presente em todas as coisas. Nele, todas as 
coisas vivem e se movem e tém seu ser. A natureza e a historia sáo obra dele: ele 
trabalha sempre (Jo 5.17). Todas as coisas nos revelam Deus. Embora seu dedo 
possa ser mais claramente observável a nós em um evento que em outro, aquele 
que é puro de coragáo vé Deus em todas as suas obras. Portanto, os milagres náo 
sáo absolutamente necessários para fazer Deus conhecido a nós como o susten
tador e govemador do universo. Tudo é obra dele. Nada acontece á parte de sua 
vontade. Ele está presente com seu ser em todas as coisas. E, portanto, todas as 
coisas também sao uma revelagáo, uma palavra, uma obra de Deus.

A revelagáo sobrenatural é totalmente compatível com essa visáo de mundo. 
Nela, afinal, a natureza nem por um momento existe de forma independente de 
Deus, mas vive e se move nele. Toda forga que se afirma nele se origina nele 
e age de acordo com a lei que Ele estabeleceu para ela. Deus náo fica fora da 
natureza e nao é excluido déla por cerca viva de leis, mas está presente nela e 
a sustenta pela palavra de seu poder. Ele trabalha a partir de dentro déla e pode 
gerar novas forgas que, em natureza e operagáo, sáo distintas das que existem. 
E essas forgas mais elevadas, embora náo anulem as forgas menores, ocupam 
um lugar próprio ao lado e no meio dessas forgas menores. O espirito humano 
tenta, a todo momento, agir contra as leis inferiores em sua atividade e subor- 
diná-las á sua vontade. Toda a cultura é um poder pelo qual os seres humanos

Psychologische Studien, 10 vols. (Leipzig: W. Englemann, 1905-18), III, 195ss.; IV, 12ss.; M. Heinze, “Naturge- 
setz”, PRE3, XIII, 657-59; Eisler, Wdrterbuch der philosophischen Begriffe, veja v. “G esetz”.

37 Agostinho, The C ity o f  God, XII, 2.
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exercem influencia sobre a natureza. A arte e a ciencia sao um triunfo da mente 
sobre a materia. Da mesma forma, na revelagáo, na profecia e no milagre, apa
rece uma nova forga divina que, embora ocupe um lugar próprio no cosmos, 
absolutamente náo entra em conflito com as forgas inferiores e suas leis. Náo 
há algo como a suspensáo de leis naturais pelos milagres. A natureza náo fica 
“cheia de buracos” por causa deles. Tomás de Aquino já observou: “Quando 
Deus faz alguma coisa contrária ao curso da natureza, toda a ordem do universo 
náo é subvertida, mas o curso resultante da relagáo entre uma coisa particular 
e outra”.38 De fato, nem mesmo a relagáo de causa e efeito é destruida: embora 
o fogo na fomalha nao tenha queimado os tres jovens, a fomalha ardente con- 
servou sua condigáo de queimar. Os milagres náo produzem uma mudanga ñas 
forgas próprias da natureza, nem ñas leis de acordo com as quais elas operam. 
A única coisa que acontece no milagre é que a operagáo das forgas da natureza 
é suspensa em um dado ponto como resultado do aparecimento de outra forga 
que age de acordo com uma lei própria e produz um efeito próprio.

A ciéncia, portanto, náo tem de temer o sobrenatural. No, entanto, toda cien
cia deve se manter dentro dos limites de sua própria área de atuagáo e nao recla
mar para si o direito de propor a lei para outra ciéncia. É o direito e a obrigagao 
da ciéncia natural buscar, dentro de sua área, as causas naturais dos fenómenos. 
Mas ela náo deve tentar governar a filosofía quando ela investiga a origem e o 
destino das coisas. Ela também deve reconhecer o direito e a independéncia da 
religiao e da teologia e náo tentar corroer o fundamento sobre o qual elas se fir- 
mam. Em jogo, aqui, estáo motivos religiosos para a crenga em uma revelagáo 
sobre a qual a ciéncia natural como tal nao pode fazer qualquer julgamento. 
Também ñas diferentes ciéncias o objetivo náo está na uniformidade, mas na 
harmonía. A teologia deve respeitar a ciéncia natural e insistir em ser tratada 
da mesma forma. Quando as diferentes ciéncias náo se respeitam, encontramos 
afirmagóes como as de Hume, Voltaire e Renán, viz., de que nenhum milagre 
jamais foi verificado adequadamente e que a experiéncia constante náo pode ser 
transtomada por uns poucos testemunhos. Renán coloca a questáo da seguin- 
te forma: “Náo dizemos: ‘Os milagres sao impossíveis’. Dizemos: ‘Até hoje, 
um milagre nunca foi provado’ Ele se recusa a crer em um milagre porque 
nenhuma comissáo composta de uma variedade de cientistas naturais, fisiolo- 
gistas, químicos, etc., examinou um evento miraculoso e depois de repetir a 
experiéncia, estabeleceu-o como um milagre.39 Dada essa condigáo, os milagres 
sáo excluidos a priori, pois, no caso dos milagres da Escritura, nem Renán nem 
qualquer um de nós tem a oportunidade de realizar esses testes. Neste ponto, 
esses milagres irrevogavelmente pertencem á historia, e, em historia, tem de ser 
aplicado um método diferente daquele das ciéncias naturais. Nestas, a experién-

38 Tomás de Aquino, On the P ow er o f  God, trad. Lawrence Shapcote (Westminster, Md.: Newman Press, 
1952), q. 6, art. 1, com o citado por Eugen Müller, N atur und Wunder, ihr Gegensatz und ihre H armonie (Freiburg, 
i. B.: e St. Louis, Mo.: Herder, 1892), 133.

39Emst Renán, Vie de Jésus (Paris: C. Lévy, 1897), LI.; em inglés: The Life o f  Jesús, trad. William G. Hutchin- 
son (Nova York: A. L. Burt, 1897).
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cia é apropriada. Mas, em historia, temos de tratar com o relato de testemunhas 
oculares. Se, porém, o método experimental tem de ser introduzido e aplicado 
na historia, nao há um só fato que possa ser testado. Nesse caso, toda historio
grafía está arruinada. Deixe cada ciéncia, portanto, sobreviver em sua própria 
área e ali investigar as coisas de acordo com sua própria natureza. Náo se pode 
ver um objeto através do ouvido, nem pesá-lo com uma régua. Da mesma for
ma, náo se pode testar a revelapao através de uma experiencia.40
M ilagres
[102] A natureza, i.e., o cosmos, além disso, ainda é muito frequentemente con
cebido como uma máquina já pronta que agora é dirigida por uma forpa e sem
pre se move sob o govemo de uma só lei. Essa conceppáo inepta é um legado 
do deísmo. Mas ela ainda é inconscientemente sustentada por muitas pessoas e 
serve como um argumento contra a revelapáo. Mas a natureza, i.e., o cosmos, 
nao é um produto acabado, mas 4>úol<; (natura) no verdadeiro sentido da pala
vra: ele está sempre se tomando, apanhado em um desenvolvimento teleológi- 
co constante. Ele é direcionado, em períodos sucessivos, a um destino divino. 
Nessa interpretapao da natureza, os milagres estáo completamente á vontade. 
Na última página de seu Kulturgeschichte (Historia da Cultura), Fr. Hellwald 
diz que, um dia, toda a vida na térra perecerá em descanso eterno de morte, e 
termina com as seguintes palavras lúgubres: “Entáo a térra, privada de sua at
mosfera e biosfera, girará em tomo do sol em uma desolapáo semelhante á da 
lúa como antes. Mas a rapa humana -  sua cultura, seus trabalhos, seus esforpos, 
suas criapoes e ideáis -  seráo uma coisa do passado. Para qual fim?”. E claro 
que, em um sistema que termina com essa pergunta sem resposta, a revelapáo e 
os milagres seráo um mero absurdo.

A Escritura nos ensina, porém, que a revelapáo serve ao fim de recriar a cria- 
pao, que foi corrompida pelo pecado, em um reino de Deus. Aqui, a revelapáo 
assume um lugar completamente proporcional e teológico no plano mundial de 
Deus feito e executado no curso das eras. Nesse sentido, Agostinho já comenta- 
va: “Um portento nao é contrário á natureza como tal, mas contrário á natureza 
como a conhecemos”.41 A expressáo tem sido frequentemente mal interpretada 
em favor de uma teologia que tem tentado entender os milagres como o efeito 
de um poder naturalmente presente nos seres humanos ou na natureza ou um 
poder que foi restaurado neles pela fé. Essa visáo específica, que já ocorre em 
Filo e no neoplatonismo, repercutiu repetidamente na obra de vários teólogos 
cristaos, como Erigena, Paracelso, Cornelius Agripa, Bóhme e Oetinger,42 e é 
encontrada agora também na teologia da mediapao ( Vermittelungstheologie).'11'

40 F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, 3a. ed., 5 vols. (París: A. Roger et F. Chem oviz, 
1890-1902), I, 73; II, 294.

41 Agostinho, The C ity o f  god, XXI, 8; A gainst Faustus the Manichean, X XIX, 6; XXVI, 3.
42 Denzinger, Vier Bücher, II, 182ss.; 361ss.
43 A. D. C. Twesten, Vorlesungen über die D ogm atik d er  evangelisch-lutherischen Kirche, 2 vols. (Hamburgo: 

F. Perth, 1837-38), I, 370ss.; II, 171ss.; H. Martensen, Christian D ogm atics: A Compendium o f  the Doctrines
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Nessa interpretagáo, revelagáo, inspiragao e milagre pertencem á capacidade 
original da natureza humana. Embora essa capacidade tenha sido enfraquecida 
pelo pecado, ela ainda se expressa na inspiragao poética e heroica, no magne
tismo e em outros fenómenos relacionados. Essa capacidade pode ser renovada 
e fortalecida, porém, através da ética, pela uniao com Deus, pela purificagao 
ascética, pela regeneragao, etc. Todos os crentes, consequentemente, sao real
mente inspirados e podem realizar milagres. “Se a natureza humana nao tivesse 
pecado e tivesse permanecido fiel Aquele que a tinha criado, ela certamente 
seria onipotente.”44 De acordo com Zimmer, os milagres sao “sinais do homem 
em seu senhorio sobre a natureza, no qual a gloria do primeiro casal de seres 
humanos é representada antes do aparecimento do pecado”.45 Quando a alma é 
orientada pelo amor a Deus, diz Bóhme, ela pode realizar milagres á vontade. 
De forma semelhante, C. Bonnet, em seu Recherches philosophiques sur les 
preuves du Christianisme (Genebra, 1771), vé a formagao prévia da profecia e 
o milagre na natureza e considera-os realizados pela operagao de poderes na
turais ordinários. No século 18, alguns teólogos, portanto, falaram em “ideias 
(rationes) semináis, primordiais e radicais” de milagres.

Mas essa tentativa de explicar os milagres nao pode ser aceita. Ela confunde 
o natural com o sobrenatural, o sobrenatural com o ético/religioso, e apaga os 
limites entre profecia e adivinhagao, milagre e magia, inspiragao e iluminagáo. 
A declaragao de Agostinho, mencionada acima, tampouco pode ser interpretada 
dessa forma. Por natureza “como a conhecemos”, ele está se referindo á nature
za em nossa nogáo da palavra. E, pensando assim, ele até diz que milagres sao 
contrários á natureza, como Aquino e Voetius também fizeram mais tarde. Mas 
esse mesmo milagre foi incluido por Deus, desde o principio, na natureza em um 
sentido mais ampio, Le., no destino divinamente determinado de todas as coisas, 
no plano mundial de Deus.46 A mesma ideia foi expressa também por Leibnitz.47 
Deus incluiu os milagres em seu plano mundial desde o inicio e colocou-os no de- 
vido curso. Os milagres nao podem ser explicados “pela natureza das coisas cria
das, mas razoes de uma ordem superior á da natureza a induzem a realizá-los”. De 
acordo com Leibnitz, portanto, os milagres nao estáo germinal e potencialmente 
nos poderes da natureza, como Nitzsch interpreta Leibnitz,48 mas sao elementos 
constituintes do plano mundial de Deus. Nesse sentido, os milagres mais certa- 
mente pertencem á natureza. Eles nao entram no cosmos existente a partir de fora,

o f  Christianity, trad. W illiam Urwick (Edimburgo: T. & T. Clark, 1878), §16s.; Schleiermacher, The Christian 
Faith, §13, 1; §129; Karl Sack, Christliche Apologetik  (Hamburgo: Friedrich Perthes, 1841), 137ss.; J. Lange, 
Philosophische Dogmatik, §64; sobre Saussaye, veja H. Bavinck, D e Theologie van Prof. D aniel Chantepie de la  
Saussaye: B ijdrage to td e  Kennis der Ethische Theologie (Leiden: D. Donner, 1903), 36ss.; J. H. Gunning, Blikken 
in de Openbaring  (Amsterdá: Hóveker, 1866-69), II, 37ss.

44 John Scotus Erigena, D e D ivisione naturae, IV, 9.
45 B. Zimmer, Philosophische Untersuchung über den allegem einen Verfall des menschlichen Geschlechtes 

(Landshut: Weberschen Buchhandlung, 1809), III, n. 90ss.
46 F. Nitzsch, Augustinu s  Lehre vom Wünder (Berlim: E. S. Mittler, 1865).
47Leibniz, Théodicée, §54, 207.
48 F. Nitzsch, Lehrbuch der evangelischen Dogm atik  (Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1892), 146.
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para perturbá-lo, mas sao incorporados no próprio projeto do mundo e trabalham 
para o acabamento e aperfeigoamento da natureza caída. De fato, até sem pecado 
haveria lugar para a profecia e o milagre no mundo. O sobrenatural nao se tomou 
necessário por causa da queda, nem a revelagao e o milagre como tais. Apenas o 
caráter soteriológico que eles agora possuem se tomou necessário por causa do 
pecado. Nesse sentido, o milagre nao é um elemento estranho que foi adicionado 
á criagao caída. Revelagao e religiao, profecia e milagre, nao sao, como tais, dons 
adicionados. Eles sao completamente naturais no sentido de que pertencem ao 
projeto cósmico de Deus e ao seu plano mundial, que ele, apesar de toda oposi- 
gao, executará no decorrer do tempo.

Nao obstante, a revelagao constituí uma ordem de coisas que é essencialmente 
distinta da ordem ordinária da natureza. Assim como, por um lado, é necessário 
manter o vínculo entre natureza e revelagao, por outro lado, é igualmente necessá
rio ser fiel á distingao essencial entre as duas. No passado, a disciplina da apologé
tica costumava atribuir muita importáncia ao fato de que a ciéncia tinha de encarar 
fenómenos inexplicáveis ou seria surpreendida pela descoberta de forgas e leis até 
aqui desconhecidas. Entao, ela recorría muito ansiosamente aos muitos fenóme
nos maravilhosos que se desdobraram em magnetismo e espiritismo, hipnotismo e 
telepatía, e, ás vezes, alimentava a ideia de que, através de todos esses fenómenos, 
os milagres da Escritura poderiam ser suficientemente justificados e explicados. 
Nem todas essas descobertas e fenómenos eram sem importáncia. Eles eram, de 
fato, extremamente bem adaptados para o propósito de incitar a ciéncia, que arro
gantemente pensa que pode explicar todas as coisas, á modéstia. Mas os milagres 
da Escritura constituem uma categoría única e nao podem ser colocados no mesmo 
nivel desses estranhos fenómenos, muito menos serem igualados a eles. Contra as 
tentativas de interpretar os milagres bíblicos como uma forma de espiritismo,49 
podemos levar a sério a declaragao de Fechner: “Entre os milagres da Sagrada Es
critura e os fenómenos espiritas há um tal contraste de caráter que parece blasfemo 
colocá-los juntos sob a mesma rubrica e desejar defender o Cristianismo com a 
tentativa de fazer de Jesús um médium excepcionalmente capacitado. A diferenga 
entre eles é como a diferenga entre o dia e a noite.”50

A vantagem do método histórico-comparativo é que, depois do assombramen- 
to inicial sobre a semelhanga formal entre muitos fenómenos dentro e fora da 
revelagao, ele permite uma avaliagao mais sobria e expressa mais claramente a 
diferenga em espécie entre as duas. Já existe um reconhecimento universal de 
que os milagres da Escritura nao sao suscetíveis de uma interpretagao naturalista 
ou racionalista. Os eventos que a Escritura relata como milagres nao eram consi
derados milagres porque, naquela época, as pessoas nao estavam familiarizadas 
com as leis da natureza, mas ainda sao milagres no pleno sentido da palavra para 
nós hoje. Podemos diferir em assuntos de verdade histórica, mas, se esses eventos

49Maximilian Perty, D erje tz ig e  Spiriíualismus ( 1877), 212ss.; J. Kreyher, D ie m ystischen Erscheinungen des 
Seelenlebens und die  biblischen Wunder: Ein apologetischer Versuch (Stuttgart: J. F. Steinkopf, 1881).

50 Com Eduard Weber, D er moderne Spiritismus (Heilbronn, Henninger, 1883), 68.
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aconteceram, eles foram, em um sentido muito real, milagres, e absolutamente 
nao dependem de um maior ou menor grau de familiaridade com as leis da na
tureza. A teologia moderna reconhece isso e simplesmente os rejeita porque sao 
milagres e, supostamente, sao incompatíveis com as leis da natureza. É notável, 
porém, que os intérpretes que adotam esse ponto de vista relutam em abandonar 
os milagres no próprio sentido da palavra. Assim como em cada dogma, eles pen- 
sam que, na crenga nos milagres, dois elementos sáo combinados: um elemento 
teórico e um elemento religioso. O elemento teórico eles abandonam comple
tamente, porque entendem que ele está embutido em uma visáo de mundo nao- 
científica e insustentável. Entretanto, eles tentam conservar o elemento religioso, 
a confianga ilimitada na condugáo da vida humana por parte de Deus.51 Eles, de 
forma náo intencional, provam, com isso, que a ideia de “milagre”, assim como 
a de revelagáo, contém mais valor para a religiáo do que o naturalismo e o racio
nalismo podem imaginar. De fato, o milagre é tao indispensável para a religiáo 
quanto a revelagáo. “Uma fé sem milagres é uma fé mutilada” (“Ein Glaube ohne 
Wunder ist ein wunder Glaube” -  Jos. Muller).

A indispensabilidade dos milagres náo está no fato de que os crentes só podem 
perceber a máo de Deus em suas obras extraordinárias, e náo no curso ordinário 
da natureza. Pois os profetas, apóstolos e todos os crentes piedosos, embora cres- 
sem em milagres, com a mesma tenacidade sustentavam a crenga de que a provi- 
déncia de Deus abrange todas as coisas. Mas aqueles que negam o “milagre”, i.e., 
aqueles que negam náo apenas um ou outro milagre específico, mas a própria pos- 
sibilidade de ocorréncia dos milagres, colocam Deus em uma caixa e o prendem á 
natureza. Em principio, eles afirmam que Deus náo tem uma existéncia indepen- 
dente, distinta do mundo. Consequentemente, eles também tém de negar -  como 
sendo miraculosas -  a criagáo, a providéncia divina, as respostas ás oragoes e a 
comunháo direta entre Deus e os seres humanos. Além disso, eles perdem todo o 
fundamento para crer em uma vitória futura do reino de Deus, em uma teleología 
operante na historia do mundo e, portanto, acabam em um naturalismo panteísta 
ou materialista. Inversamente, aqueles que náo podem viver com esse naturalis
mo e sem todos os elementos constituintes da religiáo mencionados acima vivem 
na maravilha do miraculoso e véem, na Sagrada Escritura, a porta aberta para a 
crenga nos milagres. E eles os aceitam prontamente, a ponto de perceberem que 
todas as palavras e atos de Deus na Escritura constituem um conjunto interligado, 
que é govemado por uma só ideia.

A revelagao náo é um ato individual de Deus no tempo, isolado da natureza 
como um todo,52 mas um mundo em si, distinto da natureza, é verdade, mas ain-

51 Cf. com  Auguste Sabatier, Esquisse d'une philosophie de la religión d ’aprés la  psychologie et l'histoire 
(Paris: Fischbacher, 1903), 64-65; em inglés: Outlines o f  a  P hilosophy o f  Religión B ased  on Psychology a nd  His- 
tory  (Nova York: James Pott, 1902); Eugéne M énégoz, Publications d iverses sur le  feidéism e et son application  
á  l ’enseignement chrétien traditionnel (Paris: Fischbacher, 1900), 124-205, 307-16; A do lf von Hamack, What Is 
Christianity?  trad. Thomas Bailey Saunders, 2a. ed., (Nova York: G. P. Putnam’s Sons, 1908), 25ss.; R. A. Lipsius, 
Lehrbuch der evangelisch-protestantischen D ogm atik  (Braunschweig: C. A. Schwetschke, 1893), §58-61.

52 Strauss, D ie Christiliche Glaubenslehre, I, 274.
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da assim feito para ela, semelhante a ela e planejado para ela. Nesse sistema de 
revelagao, que comega no paraíso e termina somente na parusia, ainda há muita 
coisa que é obscura e inexplicada. Mas os contornos podem ser percebidos. 
Tanto na historia da profecia quanto na dos milagres há uma ordem e um desen- 
volvimento que podem ser discernidos. A revelagao, também, tem suas próprias 
leis e regras. A bela atribuigao da “historia da revelagáo” é ir ao encalgo délas e 
descobrir o sistema que está escondido em sua historia. Ainda há muitos fatos 
nela que nao podem ser entendidos em sua verdadeira importancia para a sua 
conexáo com o todo e nessa conexao. Há também muitas palavras e atos que 
nao podem ser agrupados sob uma regra específica. Essa necessidade nao nos 
surpreende e de nenhuma forma pode ser aproveitada como fundamento para 
a descrenga. A filosofía da natureza e da historia, da mesma forma, está muito 
longe de ter completado sua obra. Ela, também, é confrontada, a todo momento, 
por dificuldades que nao podem ser resolvidas. Contudo, ninguém questiona a 
unidade da natureza e a existéncia de um plano da historia. Em comparagáo com 
isso, a situagao da revelagáo é muito mais favorável. Seu contorno está estabe
lecido. Comegando no paraíso e terminando na parusia, ela forma uma grande 
linha narrativa que langa luz sobre toda a natureza e sobre toda a historia e, as
sim, como diz Agostinho, através do ordinário, protege o extraordinário contra 
a extravagancia e enaltece o ordinário pelo extraordinário.53 Sem ela, andamos 
ñas trevas e vamos para o descanso eterno sem uma resposta para a pergunta: 
Qual é o propósito de tudo isso? Mas, com ela, nos encontramos em um mundo 
que, apesar de todo o poder do pecado, é conduzido para a restauragao e para a 
perfeigáo. Israel é a preparagáo, Cristo é o centro, a igreja é a conseqüéncia e a 
parusia é a coroa -  essa é a linha que une todos os fatos da revelagao.

Consequentemente, a fé na revelagáo especial é básicamente uma fé em um 
mundo melhor. Se este mundo, com suas forgas e leis naturalmente imanentes, é 
o único mundo e o melhor mundo, entao é claro que temos de nos contentar com 
ele. Nesse caso, as leis da natureza sáo idénticas aos decretos de Deus, o mundo 
é o Filho, o Logos, a verdadeira imagem de Deus; entáo, a ordem da natureza 
na qual vivemos já é a plena e exaustiva revelagáo da sabedoria, do poder, da 
bondade e da santidade de Deus. Mas entáo, que direito nós temos de esperar que 
o “lá” um dia se tome “aqui”, que o ideal se tome realidade, que o bem triunfe 
sobre o mal, que o “mundo de valores” um dia prevalega sobre o “mundo de rea
lidade”? A evolugáo nao nos leva para lá. Nada vem do nada (nihil fit ex nihilo). 
Este mundo nunca se tomará um paraíso. Nada provém dele que já náo esteja 
nele. Se nao há um além (Jenseits), nenhum Deus que esteja acima da natureza, 
nenhuma ordem sobrenatural, entáo o pecado, as trevas e a morte tém a última 
palavra. A revelagao da Escritura nos apresenta outro mundo, um mundo de san
tidade e gloria. Esse outro mundo vem a este mundo caído náo apenas como uma 
doutrina, mas como poder (Súuqiic) divino, como historia, como realidade, como 
um sistema harmonioso de palavras e atos em conjungáo. Ele é obra, nao, a obra

53 De acordo com Muller, Natur und Wunder, 180.
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de Deus pela qual Ele levanta este mundo de sua queda e o retira do estado de 
pecado, através do estado de graga, para o estado de gloria. A revelagao é a vinda 
de Deus á humanidade para habitar com ela para sempre.
R evelaqáo, S agradas E scrituras e H istoria
[103] A historia das religioes nao somente revela uma estreita relagao entre reli
giao e revelagao, mas também uma estreita relagao entre revelagao e Escritura. 
No campo da religiao, fórmulas mágicas, textos litúrgicos, tratados rituais, leis 
cerimoniais, documentos sacerdotais, literatura histórica e mitológica, etc., sao 
encontrados entre todos os povos. Mas, em um sentido ainda mais estrito, há 
razao para se falar em escrituras sagradas ñas religioes [do mundo], Muitos po
vos também possuem um livro ou uma colegao de livros que possui autoridade 
divina e serve como padrao de doutrina e vida. Incluidos aqui estao o Shu Ching 
dos chineses, o Vedas dos indianos, o Tripitaka dos budistas, a Avesta dos persas, 
o Corao dos mugulmanos, a Biblia Hebraica (Tanak) dos judeus e a Biblia dos 
cristaos. Coletivamente, essas sete religioes sao classificadas como “religioes do 
livro”.54 Esse fenómeno já indica que a relagao entre revelagao e estritura nao 
pode ser acidental ou arbitraria. A historia da doutrina do Corao mostra paralelos 
ainda mais marcantes com a dos dogmas da Escritura na igreja crista.55 Esse elo 
entre religiao, revelagao, palavra e escritura nao é surpreendente. Pois o conteúdo 
da religiao é, antes de tudo, ideias, doutrina, dogma, que ela deve á revelagao, 
expressa em palavras, transmite através da tradigao de uma geragao para outra e, 
finalmente, faz com que se tome permanente em escritura. Intimamente relacio
nados, antes de tudo, estáo pensamento e palavra, pensar e falar. De fato, pensa- 
mento e palavra nao sao, como pensa Max Müller,56 idénticos, pois há também 
um tipo de pensamento, uma consciencia, um sentido que, embora nao seja claro, 
é nao-verbal. “O homem nao é capaz de dizer nada que nao seja pensado; ele 
pode, porém, pensar aquilo que nao é capaz de dizer.”57

Mas certamente a palavra é primariamente o pensamento plenamente amadu- 
recido, independente e, portanto, lúcido -  uma ferramenta indispensável para o 
pensamento consciente. A língua é a alma de uma nagao, a depositária dos bens e 
dos tesouros da humanidade, o vínvulo que une seres humanos, povos e geragoes, 
a grande tradigao que une, em consciencia, o mundo da humanidade, que, por 
natureza, é uma. Mas, assim como o pensamento se incorpora em uma palavra, 
assim também as palavras sao incorporadas na escritura. A própria língua nao é 
mais do que um corpo de sinais, sinais audíveis. E o sinal audível naturalmente 
busca estabilidade no sinal visível, na escrita. A arte de escrever é, realmente,

54 Max Müller, Vorlesungen über den Ursprung und die Eníwickelung der Religión  (Estrasburgo: K. J. Trüb- 
ner, 1880), 149. Idem, D eutsche Rundschau (mar9 0  de 1895): 409s.

55 M. Th. Houtsma, D e s tr ijd  over het dogm a in den Islam to t op el-Ash ’ari (Leiden: S. C. van Doesburgh, 
1875), 96s.

56 Max Müller, Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, 3a. ed. (Leipzig: J. Klinkhardt, 1875), 459; 
idem, D as Denken im Lichte d er Sprache  (Leipizig: W. Engelmann, 1888), 70-115.

57 Agostinho, Sermón 117, c.5.
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a arte de registrar sinais e, nesse sentido ampio, embora ocorra entre todos os 
povos, gradualmente se desenvolveu de pictogramas, através de ideogramas, até 
a escrita alfabética. Por mais refinada e precisa que possa ser, ela é inadequada. 
Nosso pensamento, diz Agostinho,58 nao faz justiga ao objeto, e nosso discurso 
nao está á altura de nosso pensamento. Da mesma forma, há um grande abismo 
entre a palavra falada e a palavra escrita. Os sons sempre sao produzidos apenas 
de forma rudimentar em sinais visíveis. O pensamento é mais rico que o discurso, 
e o discurso é mais rico que a escrita. Nao obstante, a palavra escrita é de imenso 
valor e importancia. A palavra escrita é a palavra tomada permanente, universal, 
durável. Ela comunica o pensamento daqueles que estao muito distantes de nós e 
viveráo muito depois de nós, e faz com que isso se tome propriedade comum da 
humanidade. Ela representa a palavra, por assim dizer, aos olhos. Ela dá corpo e 
cor ao pensamento e, ao mesmo tempo, confere a ele permanéncia e estabilidade. 
A palavra escrita é a encamagao da palavra [falada],

Isso é verdade de forma geral. Os tradicionalistas, De Bonald, Lamennais e 
Bautain, certamente foram longe demais quando afirmaram que a língua veio 
diretamente de Deus, que, na língua, todos os tesouros da verdade foram preser
vados e que os seres humanos agora tém acesso a toda verdade a partir e por meio 
da língua conservada na tradigáo.59 Nao obstante, há uma ideia valiosa expressa 
aqui, e, especialmente no campo da religiao, a palavra e a escritura ganham uma 
importancia maior. A revelagao, no Cristianismo, é uma historia. Ela consiste em 
atos, eventos, que passam e logo pertencem ao passado. Ela é um ato transitorio, 
temporário e até mesmo momentáneo, e tem seu caráter transitorio em comum 
com tudo o que é terreno. Nao obstante, ela abrange pensamentos eternos, que 
nao tém importancia apenas para o momento em que sua revelagao ocorreu, mas 
que tém validade para todas as épocas e para todos os seres humanos.

Como podemos harmonizar essas duas realidades aparentemente contradi- 
tórias, cuja singularidade sempre foi sentida? O deísmo inglés chamou aten- 
gao para isso. Herbert de Cherbury afirmou que só se pode dar crédito a uma 
revelagao que venha diretamente a nós. A revelagao recebida por outras pes
soas tém, para nós, apenas o status de historia e tradigao, e, em nossa leitura 
da historia, nunca podemos ir além da probabilidade.60 De forma semelhante, 
Hobbes escreveu que uma revelagao que tenha sido recebida por outros nao 
pode ser experimentada por nós. Da mesma forma, Locke fez uma distingao 
entre revelagáo “original” e “tradicional”. A partir daí, o deísmo deduziu que 
a religiao natural era suficiente e tinha de ser o real conteúdo da revelagao. 
Portanto, ele fez uma dicotomía entre fato e ideia, o temporal e o eterno, 
as “verdades acidentais da historia” e as “verdades necessárias da razao”. O 
racionalismo especulativo de Hegel seguiu na mesma diregao: a ideia nao se 
despeja em um só individuo.

58 Agostinho, On the Trinity, VII, 4; Christian Doctrine, I, 6.
59Albert Stóckl, Lehrbuch der Philosophie, 2 vols. (Mainz: Kirchheim & Co., 1905, 1912), I, 406s.
60 G. V. Lechler, Geschichte des eng/ischen D eism ns (Stuttgart: J. G. Cotta, 1841), 49.
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Na prática, essa dicotomía provou ser impossível. No Cristianismo, assim 
como em toda religiao, a separagáo entre a ideia e a historia sempre levou á 
perda da ideia em si. A tese de Lessing, em seu ensaio “On the Proof of the 
Spirit and of Power”, de que “as verdades acidentais da historia nunca podem 
se tomar a prova das verdades necessárias da razao”,61 encontrou muita aceita- 
gao á época. Mas esse fato só pode ser explicado em termos da falta de nogao 
histórica e da deificagao da razao que caracterizou o século 18. O presente sé- 
culo [século 19] se distanciou desse desvario sobre “as verdades necessárias da 
razao” e desse desprezo pela historia. Ele aprendeu a entender a historia em seu 
mais profundo significado e em seu significado eterno. Se os fatos da historia 
fossem acidentais, a própria historia seria o agregado de casos atomísticos, sem 
ordem, conexao e plano. Nesse caso, a historia nao mais existiría e seu estudo 
seria inútil. Essa posigao também implica que a historia da revelagao perdería 
seu valor. Mas, ao contrário: a historia é, acima de tudo, a realizagao dos pensa- 
mentos de Deus, a expressao de um plano divino para suas criaturas, e nela há 
unidade, movimento, ordem e planejamento (logos).

Essa interpretagáo da historia, deve ser dito, só se tomou possivel sob o impac
to do Cristianismo. Ela náo é encontrada entre os gregos e os romanos: eles co- 
nheciam apenas os povos, náo a humanidade. A Escritura, porém, nos faz conhe- 
cida a raga humana. Ela nos ensina a grande concepgao de uma historia mundial. 
E, nessa historia mundial, a Escritura ocupa o lugar preeminente e predominante. 
As “verdades da historia”, consequentemente, náo sáo acidentais, muito menos 
as verdades da historia da revelagáo. Elas sáo necessárias em um grau que, sem 
elas, toda a historia e toda a humanidade ficariam em pedagos. A historia é a por
tadora dos pensamentos de Deus, a revelagáo do intento de Deus, que repetidas 
vezes encheu o apóstolo Paulo de assombro de admiragáo, a revelagáo do misté- 
rio, sem a qual os seres humanos andam as cegas na escuridáo. As “verdades da 
razáo”, das quais Lessing falou, por outro lado, estáo longe de serem necessárias. 
A crítica de Kant mostrou ser diferente. Precisamente com respeito ás “verdades 
necessárias da razáo”, um ceticismo duvidoso prevalece hoje. Portanto, a relagáo 
é exatamente o contrário daquilo que Lessing cria. O histórico é agora entendido 
em seu significado eterno, e o racional evidenciou sua mutabilidade.

O fato é que nós herdamos todas as coisas de geragóes anteriores. Nada 
trazemos para o mundo (1 Tm 6.7). Física e intelectualmente, psicológica e 
éticamente, somos dependentes do mundo ao nosso redor. Religiosamente, as 
coisas nao sao diferentes. A revelagáo que consiste em historia só pode vir a nós 
na forma de tradigáo, tradigáo entendida em seu sentido mais ampio possivel. A 
questáo de por que motivo essa revelagáo náo foi concedida a cada ser humano62 
realmente náo é apropriada. Ela pressupóe que a revelagáo crista contém apenas 
doutrina, e se esquece de que ela é e tem de ser uma historia. O centro dessa

61 Veja L essin g s Theological Writings, org. Henry Chadwick (Stanford University Press, 1957), 53.
62 Jean-Jaeques Rousseau, Profession de fo i  du vicaire savoyard  (Paris: Persan et Cié., 1822); Strauss, D ie  

Christiliche Glaubenslehre, I, 268s.
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revelagao é a pessoa de Cristo. E Cristo é uma pessoa histórica: sua encamagao, 
seu sofrimento e morte, sua ressurreigao e ascengáo ao céu nao sao suscetíveis 
de repetigao. De fato, é parte integrante da encamagao que Ele entre na historia 
e viva na forma do tempo. Ele nao teria sido como nós em todas as coisas se 
nao tivesse se sujeitado ao tempo e ao espago, á lei de tomar-se. A revelagao, 
nao como doutrina, mas como encamagao, nao pode, evidentemente, ser outra 
coisa senao historia, i.e., ocorre em uma certa época e está limitada a um certo 
espago. A encamagao é a unidade de ser (éyw 6Í|íl, Jo 8.58) e tomar-se (okpí 
éyéveto, Jo 1.14). Além disso, em sua revelagao, Deus também segue as linhas 
básicas que tragou para a coexistencia dos seres humanos. A humanidade nao 
é um agregado de individuos, mas um conjunto orgánico, no qual todas as pes
soas vivem de forma interdependente. A revelagao segue essa lei: a recriagao é 
adaptada á criagao. Assim como, em todas as áreas da vida, participamos dos 
bens da humanidade através da tradigao, assim também acontece na religiao. 
Ela, também, pertence á ideia de encamagao. Ela mesma é um evento que, uma 
vez, aconteceu no tempo e que, através da tradigao, toma-se posse e béngao de 
todos os seres humanos. O fato de que essa revelagao ainda é limitada a um 
pequeño número de pessoas produz um problema difícil, que precisa ser exami
nado mais adiante, mas, da parte daqueles que conhecem a revelagao, esse fato 
doloroso nunca pode ser motivo para rejeitá-la. Muitos grupos étnicos ainda 
vivem em um estado de barbarismo natural. Isso, também, acontece de acordo 
com a vontade e o prazer de Deus. Mas a ninguém ocorre desprezar os benefi
cios da civilizagao por essa razao. Rousseau, que fez alarde sobre “as pessoas 
da natureza”, continuou a viver sossegadamente na Franga.
E n c a r n a d o , linguagem  e a B ílbia
[104] A portadora dos bons ideáis da humanidade é a língua, e a oáp\ da língua 
é a palavra escrita. Ao se fazer conhecido, Deus também se adapta a essa rea- 
lidae. Para poder entrar plenamente na vida da humanidade e, assim, tomar-se 
plenamente sua possessao, a revelagao assume a forma (p.opcpr|) e o modo (o/fi 
|ia) de Escritura. A Escritura é a serva da revelagao. Na verdade, o fato central 
da revelagao, i.e., a encamagao, conduz á Escritura. Na profecia e no milagre, 
a revelagao desee tao baixo e tao profundamente que nao despreza sequer as 
mais baixas formas de vida humana, e específicamente religiosa, como meio. O 
próprio Logos nao somente se tornou um ser humano (ávGpcotiot;), mas um servo 
(6oOA.og), came (aápi). E a palavra de revelagao, semelhantemente, assume a 
forma imperfeita e inadequada de Escritura. Mas, dessa forma, somente a re- 
velagáo se toma o bem da humanidade. O propósito da revelagao nao é Cristo; 
Cristo é o centro e o meio, o propósito é que Deus novamente habite em suas 
criaturas e revele sua gloria no cosmos: 9eóg xa Trávaa kv irácnu [“Deus seja 
tudo em todos”, 1 Co 15.28]. Em certo sentido, também, ela é uma encamagao 
de Deus. E, para alcangar esse propósito, a palavra de revelagao se toma Es
critura. Portanto, a Escritura é um meio e um instrumento, nao um fim. Ela é o
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produto da eneamapáo de Deus em Cristo e, em certo sentido, sua continuapao, 
a forma pela qual Cristo faz da sua morada na igreja, a preparapáo do caminho 
para a plena morada de Deus. Mas, nessa habitapao, consequentemente, ela tem 
seu xkXoQ, seu fim e objetivo (1 Co 15.28). Assim como toda revelapao, a Escri
tura também é um ato passageiro.

Essa discussao deixa clara a relapao que a Escritura mantém com a revelapao. 
A teologia primitiva quase permitiu completamente que a revelapao coincidisse 
com a inspirapáo divina (G eouveuoTia), a dádiva da Escritura. Ela só se referia 
incidentalmente á revelapao e a entendía muito estritamente. Era como se nada 
estivesse por trás da Escritura. Como resultado, a Escritura ficou em completa 
separapao e isolamento e parecía que ela tinha repentinamente caído do céu. A 
poderosa conceppao de revelapao como historia que comepou na queda e só ter
mina na parusia era -  pelo menos para a teologia científica -  quase totalmente 
estranha. Essa posipao é insustentável. Afinal, na grande maioria dos casos, a 
revelapao antecede a inspirapao divina ( G e o T T v e u c m a )  e, geralmente, é separada 
déla por um longo tempo. A revelapao de Deus aos patriarcas, na historia de 
Israel e na pessoa de Cristo ás vezes só era escrita séculos e anos mais tarde, e 
também os profetas e apóstolos frequentemente registravam suas revelapoes so- 
mente depois de as receberem (e.g., Jr 25.13; 30.1; 36.2ss.). Além disso, houve 
muitas pessoas, como Elias, Eliseu, Tomé, Natanael, etc., órgáos de revelapao, 
que nunca escreveram um livro que fosse incluido no canon. Outros, ao contrá
rio, nao receberam revelapoes e náo realizaram milagres, mas os registraram em 
escritos, como, por exemplo, os muitos escritores dos livros históricos. Além 
disso, a revelapáo aconteceu de diferentes formas (sonho, visáo, etc.) e tinha o 
objetivo de tornar conhecido algo que estava escondido: G c o T r v e u o t i a  sempre 
foi uma obra interior do Espirito de Deus dentro e sobre a consciéncia [humana] 
e serviu para afianpar o conteúdo da Escritura.

A teologia moderna, portanto, corretamente fez uma distinpao entre reve- 
lapáo divina e Escritura. Mas essa teologia geralmente cai no extremo oposto. 
Ela separou táo completamente a revelapáo da Escritura que esta se tornou 
nada mais do que um apéndice acidental, uma adipáo arbitrária, um relato 
humano da revelapáo, que talvez ainda possa ser útil, mas, de qualquer forma, 
náo é necessário. Esse tema foi proclamado em vários tipos de variapóes: 
“Náo a letra, mas o Espirito”; “náo a Escritura, mas a pessoa de Cristo”; 
“náo a palavra, mas o fato é o principio fundamental da Escritura”. E Lessing 
produziu a familiar petipáo: “Ó, Lutero, grande homem! Vocé nos libertou do 
jugo do papa, mas quem nos libertará do jugo da letra, o papa de papel?”. Essa 
interpretapáo náo é menos errada, mas ainda mais perigosa que a outra. Pois, 
em muitos casos, a revelapao e a inspirapáo divina (0eoiTV€ucma) coincidem. 
Nem tudo o que está registrado na Escritura foi revelado antes, mas uma parte 
surgiu na consciéncia do autor durante a própria escrita, e.g., os salmos e as 
cartas, etc. Aqueles que negam a inspirapáo divina e desprezam a Escritura 
também perdem, em grande parte, a revelapáo: eles nao deixam nada, a nao
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ser escritos humanos. Além disso, a revelagao, até mesmo quando ela, em fato 
ou palavra, precedeu seu registro, só é conhecida por nós a partir da Sagra
da Escritura. Literalmente nao conhecemos nada das revelagoes de Deus no 
tempo de Israel e em Cristo, a nao ser pela Sagrada Escritura. Nao há outro 
principio primario. Com a queda da Sagrada Escritura, portanto, toda a reve
lagao cai também, e o mesmo acontece com a pessoa de Cristo. Precisamente 
porque a revelagao é historia, nao há modo de aprender algo sobre ela de outra 
forma senao a ordinária, que se aplica a toda a historia, e que é o testemunho 
humano. Para nossa mente, o testemunho decide sobre a realidade do fato. 
Náo temos comunhao com Cristo, exceto através da comunhao na palavra dos 
apóstelos (Jo 17.20, 21; 1 Jo 1.3). Para nós, para a igreja de todas as épocas, a 
revelagáo existe somente na forma de Escritura Sagrada. Finalmente, a inspi- 
ragáo divina, como ficará evidente mais adiante, é um atributo das Escrituras, 
uma atividade exclusiva e distinta de Deus em conexáo com a produgao da 
Escritura e, portanto, também deve ser reconhecida e honrada como um ato 
de revelagáo. Assim, o desprezo pela Escritura e sua rejeigáo náo é um ato 
inofensivo em relagáo aos testemunhos humanos a respeito da revelagáo, mas 
a negagao de um ato revelacional especial de Deus.

Consequentemente, ambas as escolas sáo parciais, uma nao faz justiga á 
revelagáo por causa da Escritura, a outra náo faz justiga á Escritura por causa 
da revelagáo. Na primeira, a revelagáo divina (cJjavepooLg), na segunda, a inspi- 
ragáo divina (GeoirveuoTux) náo sáo adequadamente reconhecidas. Em uma, as 
pessoas tém a Escritura sem escrituras; em outra, escrituras sem Escritura. Na 
primeira, a historia é negligenciada; na segunda, a palavra é desprezada. A pri
meira cai no intelectualismo ortodoxo; a segunda, no perigo do esplritualismo 
anabatista. A interpretagáo correta é aquela na qual a Escritura nem é igualada 
á revelagáo nem separada déla e colocada fora déla. A inspiragáo divina é um 
elemento na revelagáo, um último ato no qual a revelagáo de Deus em Cristo é 
concluida para esta dispensagáo. Portanto, ela é, nesse sentido, o fim, a coroa, o 
tomar-se permanente e a publicagáo da revelagáo, o meio pelo qual a revelagáo 
imediata se toma mediada e recontada em livros.63
R e v e l a q á o  CONTINUA
[105] A revelagáo, entendida como um todo, afinal, alcangará seu fim e seu 
objetivo somente na parusia de Cristo. Mas ela é dividida em dois grandes pe
ríodos, duas dispensagóes distintas. O propósito da primeira dispensagáo foi 
incorporar a plena revelagáo de Deus na histeria da humanidade -  e fazé-la 
parte dessa histeria. Toda essa economía pode ser considerada como uma vinda 
de Deus ao seu povo, como uma busca de um “tabernáculo” para Cristo. Ela é, 
portanto, predominantemente uma revelagáo de Deus em Cristo. Ela tem um 
caráter objetivo. Ela é caracterizada por atos extraordinários: teofania, profecia

63 Baumgarten, com A. D. C. Twesten, Vorlesungen über die D ogm atik d er evangelisch-lutherischen Kirche,
2 vols. (Hamburgo: F. Perth, 1837, 1838), I, 402.
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e milagre sao sempre os modos pelos quais Deus vem ao seu povo. Cristo é o 
seu conteúdo e o seu ponto focal. Ele é o Logos que brilha ñas trevas, vem ao 
que é seu e se toma carne em Jesús. Mas o Espirito Santo ainda nao tinha sido 
dado porque Cristo ainda nao tinha sido glorificado [cf. Jo 7.39], Nessa dis
pensado, a inscrituragao está em paz com a revelagao. Ambas se desenvolvem 
século após século. Na medida em que essa revelagao avanga, a Escritura cresce 
em volume. Quando a plena revelagao de Deus foi dada em Cristo, quando a 
teofania, a profecia e o milagre alcangaram seu ápice nele e a graga de Deus em 
Cristo apareceu a todos os seres humanos, a Escritura se completou. Na medida 
em que, em sua pessoa e obra, Cristo revelou plenamente o Pai a nós, essa re
velagao é plenamente descrita para nós na Escritura.

A dispensagao do Filho, entao, abre caminho para a dispensagao do Espirito. 
A revelagao objetiva abre caminho para a apropriagao subjetiva. Em Cristo, no 
meio da historia, Deus criou um centro orgánico. A partir desse centro, em uma 
esfera cada vez mais ampia, Deus tragou os círculos dentro dos quais brilha a 
luz da revelagao. O sol, quando surge, cobre apenas uma pequeña área sobre a 
superficie da térra com seus raios, mas, em seu zénite, brilha sobre toda a térra. 
Israel foi apenas um instrumento de revelagao. Ele realizou seu servigo e de- 
sapareceu quando nasceu o Cristo segundo a carne. Presentemente, a graga de 
Deus se manifesta a todos os seres humanos. O Espirito Santo recebe tudo de 
Cristo, sem acrescentar nenhuma nova revelagao. Ela está completa e, portanto, 
nao é mais suscetível de acréscimo. Cristo é o Logos, cheio de graga e de verda
de; sua obra está completa; o próprio Pai descansa no labor do Filho. Sua obra 
nao pode ser aumentada nem ampliada pelas boas obras dos santos, nem sua 
palavra pela tradigao, nem sua pessoa pelo papa. Em Cristo, Deus se revelou 
plenamente e se deu plenamente. Consequentemente, a Escritura também está 
completa. Ela é a perfeita Palavra de Deus.

Mas, embora a revelagao tenha se completado, seu efeito nao cessou. Pelo 
contrário, precisamente pelo fato de ela ter sido completada, ela agora entra 
em um novo espectro da vida e da historia da humanidade. A razao é que seu 
objetivo último nao está em si mesma, nem em Cristo, que é o Mediador, mas 
na nova humanidade, na habitagao de Deus com seu povo. Consequentemen
te, ela nao pode e nao deve ser um fato que uma vez aconteceu e que agora 
desapareceu sem deixar vestigio. Através da Escritura, o próprio Deus agora 
sustenta a revelagao no mundo e realiza seu conteúdo na vida e no pensamen
to da humanidade. A própria revelagao veio á luz através de teofania, profecia 
e milagre. Correspondendo a essa tríade está a tríplice atividade de Deus que 
faz com que o conteúdo da revelagao seja possessáo da humanidade. Através 
de seu Espirito, ele habita na igreja de Cristo e está em seu meio sempre que 
dois ou tres se reúnem em nome de Cristo. Ele até mesmo continua a realizar 
milagres, pois renova a igreja de Cristo pela regeneragáo, santificagao e glori- 
ficagáo; os milagres espirituais nao cessam, pois Deus trabalha sempre.
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Mas isso nao é suficiente. Nao somente o mundo do ser deve ser renova
do, mas também o da consciéncia humana. No Logos estava nao somente a 
vida, mas também a luz dos seres humanos. Cristo era cheio nao apenas de 
graga, mas também de verdade: a revelagao consistía nao somente em milagre, 
mas também em profecía. Palavra e ato andavam de maos dadas na primeira 
dispensagao, e também andam de maos dadas agora, na economía do Espirito 
Santo. O Espirito Santo náo apenas regenera, mas também ilumina. Assim como 
os milagres espirituais náo acrescentam um novo elemento aos fatos objetivos da 
revelagao, mas apenas aplicam o milagre da graga de Deus realizado em Cristo, 
assim também a iluminagáo do Espirito Santo náo é uma revelagao de coisas pre
viamente escondidas, mas a aplicagáo dos tesouros de sabedoria e conhecimento 
presentes em Cristo e revelados em sua Palavra. E, nesta dispensagao, ambas 
essas atividades do Espirito Santo ocorrem em conjungáo. Assim como a profecía 
e o milagre, palavra e fato acompanham um ao outro para efetuar a revelagáo; 
assim também, na aplicagáo da revelagáo, iluminagao e regeneragáo, a Escritura 
e a igreja estáo ligadas uma á outra. Agora, também, a revelagáo náo é apenas 
uma doutrina que ilumina a mente, mas, ao mesmo tempo, uma vida que renova o 
coragao. Doutrina e vida estáo juntas em uma uniáo indissolúvel. Devemos evitar 
tanto a parcialiadade do intelectualismo quanto a do misticismo, pois ambas sáo 
uma negagáo das riquezas da revelagáo. Como ambos, cabega e coragao, a pessoa 
inteira, em ser e consciéncia, deve ser renovada, a revelagáo, nesta dispensagao, é 
continuada conjuntamente na Escritura e na igreja. Nesse contexto, as duas estao 
intimamente relacionadas. A Escritura é a luz da igreja, a igreja é a vida da Escri
tura. Separada da igreja, a Escritura é um enigma e uma ofensa. Sem nascer de 
novo, ninguém pode conhecé-la. Aqueles que náo participam dessa vida náo po
dem entender seu significado e seu ponto de vista. Inversamente, a vida da igreja 
é um completo mistério, a menos que a Escritura lance luz sobre ela. A Escritura 
explica a igreja; a igreja entende a Escritura. Na igreja, a Escritura confirma e 
sela sua revelagáo, e, na Escritura, o cristao -  e a igreja -  aprende a entender a si 
mesmo em relagao a Deus e ao mundo, em seu passado, presente e futuro.

A Escritura, consequentemente, náo se mantém por si mesma. Ela náo pode 
ser construida deisticamente. Ela está arraigada em uma longa historia de mui
tos séculos e é o fruto da revelagáo de Deus entre o povo de Israel e em Cristo. 
Náo obstante, ela náo é um livro de muito tempo atrás, que apenas nos associa 
com pessoas e eventos do passado. A Sagrada Escritura náo é uma narrativa 
árida ou uma crónica antiga, mas a palavra sempre viva, eternamente jovem, 
que Deus, agora e sempre, transmite ao seu povo. Ela é o discurso eternamente 
continuo de Deus para nós. Ela náo apenas serve para nos dar informagao his
tórica, ela nem mesmo tem o intento de nos fomecer uma narrativa histórica 
através do padráo de confiabilidade requerido em outros campos do conheci
mento. A Sagrada Escritura é tendenciosa: seja o que for que tenha sido escrito 
nos primeiros dias, foi escrito para nossa instrugáo, para que, pela firmeza e 
pelo encorajamento das Escrituras, tenhamos esperanga [Rm 15.4], A Escritura
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foi escrita pelo Espirito Santo para servi-lo na condugao da igreja, no aperfei- 
goamento dos santos, na edificagao do corpo de Cristo. Nela, Deus diariamente 
vem ao seu povo. Nela, Ele fala ao seu povo, nao de longe, mas de perto. Nela, 
Ele se revela, dia após dia, aos crentes, na plenitude de sua graga e verdade. 
Através déla, Ele realiza seus milagres de compaixao e fidelidade. A Escritura 
é a harmonía continua entre o céu e a térra, entre Cristo e sua igreja, entre Deus 
e seus filhos. Ela nao apenas nos liga ao passado, mas ela nos liga ao Senhor 
que vive no céu. Ela é a voz viva de Deus, a carta do Deus onipotente as suas 
criaturas. Deus criou o mundo pela palavra, e agora Ele o sustenta também por 
ela [Hb 1.2, 3], mas Ele também o recría pela palavra e o prepara para sua ha- 
bitagao. A inspiragao divina, consequentemente, é um atributo permanente da 
Sagrada Escritura. Ela nao foi apenas “soprada por Deus” quando foi escrita, 
ela é “soprada por Deus”. “Ela era divinamente inspirada nao somente quando 
foi escrita, Deus soprando através dos escritores, mas também enquanto está 
sendo lida, Deus sopra através da Escritura, e a Escritura sopra nele [Ele sendo 
seu próprio sopro]”.64 Sendo proveniente da revelagao, ela é mantida viva pela 
inspiragao divina e tornada eficaz. E o Espirito Santo que mantém tanto a pro
fecia quanto o milagre, a Escritura e a igreja, juntas, preparando, assim, a paru
sia. Um dia, quando ser e consciéncia estiverem completamente renovados, a 
revelagao terminará e a Escritura nao mais será necessária. A inspiragao divina 
(OecnTveuGTia) será, entao, a parte de todos os filhos de Deus. Eles seráo ensina- 
dos pelo Senhor e o servirao em seu templo. A profecia e o milagre, entáo, se 
tomarao “natureza”, pois Deus habitará entre seu povo.

64 J. A. Bengel, Gnomon o f  the N ew Testament, rev. e org. Andrew R. Fausset, 5 vols. (Edimburgo: T. & T. 
Clark, 1877), IV, 319 (comentário sobre 2Timóteo 3.16).
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A  INSPIRAGAO DA ESCRITURA

Evidencia para a doutrina de que a Escritura é inspirada por Deus já  é 
encontrada no Antigo Testamento. Os profetas eram conscientes de se- 
rem chamados por Deus e terem uma mensagem que nao era sua própria, 
mas de Deus. O mesmo é verdadeiro sobre a palavra profética escrita. A 
profecia escrita é um estágio posterior, mas necessário, na historia da 
revelando, uma forma para que a palavra profética divinamente inspirada 
alcance geragoes futuras. Os profetas, ao contrário do que é alegado pe
los críticos, nao “inventaram ” o monoteísmo ético. A profecia presume a 
Torá, embora nao seja simplesmente inferida déla. A profecia é uma nova 
revelagao da renovagao da alianga. Os livros históricos do Antigo Testa
mento sao propriamente historia profética, um comentário sobre os atos 
divinos de historia da salvagao. Os livros poéticos, também, pressupoem 
uma revelagao objetiva anterior do Deus da alianga e aplica-a aos aspec
tos ético-religiosos da vida de Israel. Eventualmente, esses escritos foram 
todos recebidos como um canon autoritativo.

Para Jesús e os apóstolos, os livros do canon do Antigo Testamento tém 
autoridade divina. Isso é refletido na forma pela qual eles se referem ao 
Antigo Testamento como autoritativo ( “está escrito ”, “a Escritura diz ’j. 
Além disso, a Escritura fornece testemunho de sua própria inspiragao em 
passagens explícitas, como 2 Timoteo 3.16 e 2 Pedro 1.19-21. Nao apenas 
o Antigo Testamento é citado frequentemente no Novo Testamento -  em 
geral na tradugao grega da LXX -  mas ele também é sempre reconhecido 
como autoritativo. Isso nao é questionado pelos vários e diversos modos 
pelos quais os autores do Novo Testamento citam o Velho. O Novo Testa
mento, básicamente, também em seu uso do Antigo Testamento, procura, 
no poder do Espirito Santo, dar testemunho de Cristo. Foi esse testemunho 
apostólico que levou a igreja a aceitar esses escritos como canónicos. O 
próprio Cristo é o “Verbo ” de quem a Escritura dá testemunho.

Desde o inicio, a igreja crista sempre aceitou a Sagrada Escritura 
como Palavra de Deus, comegando com o Antigo Testamento. Quando 
esse reconhecimento se estendeu para incluir os escritos apostólicos do 
Novo Testamento, a convicgao de que esses eram escritos divinos”fo i 
a crenga universal da igreja. Formalmente falando, o reconhecimento
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da Escritura como revelagáo divina e autoritativa desfrutou de opiniao 
incontestável na igreja medieval. O Concilio de Trento afirmou essa con

fianza ñas Escrituras, embora também tenha estendido a inspirando á 
tradigáo da igreja. Na era pós-tridentina, os teólogos católicos romanos 
desenvolveram uma variedade de pontos de vista sobre a interpretagao 
das Escrituras, inclusive convicgoes diferentes sobre a natureza e o al
cance da inspiragáo. Alguns defendiam a interpretagao mais rigorosa de 
que o Espirito de Deus exerceu uma influencia positiva sobre os autores, 
que se estendeu até mesmo sobre cada uma das palavras. Uma visao 
menos rigorosa rejeitou a inspiragáo verbal da Escritura e estendeu a 
nogao de inspiragao geral também a outros escritos, desde que eles nao 
contivessem erros. Apesar disso, outros afirmavam que a diregáo do Es
pirito era somente passiva ou negativa, preservando os autores do erro. 
Finalmente, ainda outros limitavam a inspiragao apenas aos assim cha
mados ensinos ético-religiosos, permitindo uma variedade de graus de 
falibilidade para o restante.

O moderno pensamento católico romano tende a um meio caminho 
entre a nogao rigorosa de inspiragao verbal e as ideias de inspiragao li
mitada. Uma tendencia crescente entre os teólogos católicos romanos é o 
“concessionismo ”, uma tentativa de afirmar a inspiragao bíblica em um 
sentido geral ao mesmo tempo em que sao aceitas muitas conclusoes radi
cáis do criticismo histórico.

Inversamente, os reformadores sempre aceitaram plenamente o cará
ter inspirado por Deus da Escritura. Eles aceitaram a inspiragáo em seu 
sentido positivo pleno e a estenderam a toda a Escritura em todas as suas 
partes. No entonto, no século 18, o criticismo racionalista surgiu nova- 
mente e separou a “Palavra de Deus ” da Biblia. A diferenga entre a inspi
ragáo dos escritores bíblicos e a de todos os crentes era vista como sendo 
uma questáo de grau. A Escritura, considerada de muitas formas como 
falivel e deficiente, ainda era tida, de alguma forma, como a revelagáo de 
Deus ou,pelo menos, da pessoa de Cristo. Muita atengáo é dada á doutri
na da inspiragáo bíblica na era moderna, embora a hostilidade crítica á 
Biblia parega ter crescido.

Essa é uma situagáo instável, intelectual e espiritualmente e, oca
sionalmente, leva alguns teólogos de volta a uma interpretagáo mais 
elevada da inspiragáo e da revelagáo. A situagáo na igreja parece ser 
melhor que na academia. Ainda há muitos cristáos nos quais permane
ce a consciéncia da Escritura como inspirada por Deus e autoritativa 
para o ensino e a prática. Esforgos para minar essa confianga conti- 
nuam quando os modernistas elevam o ensino de Jesús acima do ensino 
dos apóstolos. Outros reconhecem uma forma mais fraca de inspiragáo, 
mas insistem em acomodá-la aos fenómenos da Escritura, dos quais eles 
deduzem uma interpretagáo estranha ao testemunho que a Escritura dá 
de si mesma. Isso é improprio, porque opoe o próprio discernimento 
científico do teólogo ao ensino da Escritura sobre si mesma. Nenhuma 
doutrina sobre a Escritura pode ser baseada nesse método.
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A Escritura diz sobre si mesma que ela é “divinamente inspirada ” ou 
"inspirada por Deus ” (Qeónveuoto<;, 2Tm 3.16). Esse verbo deve ser en
tendido em um sentido ativo, nao passivo. A Biblia é inspirada e também 
é inspiradora. A inspiragao é possivel porque o Espirito de Deus é imá
nente na criagáo, embora a inspiragao bíblica náo possa ser igualada á 
inspiragáo heroica, poética ou outra inspiragao religiosa. Ela náo é uma 
obra da providéncia geral de Deus, mas de seu propósito salvador na 
revelagáo especial. Os profetas e apóstolos eram pessoas “movidas por 
Deus ” (2Pe 1.19-21). E Deus quem fala neles e por meio deles.

A inspiragáo náo deve ser reduzida á mera preservagáo do erro, nem 
deve ser entendida de uma forma “dinámica", como a inspiragáo das 
pessoas. A interpretagáo de que a inspiragáo consiste somente em er- 
guer ativamente as afeigoes religiosas dos autores bíblicos, que eram, 
entáo, comprometidos a escrever, confunde inspiragáo com regeneragáo 
e coloca a Escritura ao lado da literatura devocional. Ao mesmo tempo, 
uma interpretagáo “mecánica ” da inspiragáo náo fa z justiga ao papel 
dos escritores bíblicos como autores secundónos. Um elemento sobre
natural unilateral, enfatizando o divino, na inspiragáo, desconsidera sua 
conexáo com os dons, personalidade e contexto histórico do autor. Deus 
trata os seres humanos, inclusive os autores bíblicos, náo como blocos 
de madeira, mas como seres inteligentes e moráis.

Nem uma interpretagáo “dinámica" nem uma interpretagáo “mecáni
ca” sáo suficientes. A interpretagáo adequada da inspiragáo bíblica é a 
orgánica, que salienta a forma servil da Escritura. A Biblia é a Palavra de 
Deus em linguagem humana. A inspiragáo orgánica é inspiragáo “gráfica ”, 
e é tolice distinguir pensamentos inspirados de palavras e letras inspiradas. 
A Escritura náo deve ser lida atomísticamente, muito embora cada palavra 
ou letra tenha seu próprio significado divino. As palavras sáo incluidas nos 
pensamentos, e as vogais, ñas palavras. A plena humanidade da linguagem 
humana é levada a sério na nogáo de inspiragáo orgánica.

A oposigáo crítica a essa interpretagáo da inspiragáo continua forte. 
Embora as objegoes -  e.g., do criticismo histórico -  náo devam ser ig
noradas, náo devemos enfatizar a hostilidade ético-religiosa á Escritura, 
proveniente das forgas da incredulidade. Embora nem todo questionamento 
da Escritura revele uma incredulidade hostil, é importante salientar o dever 
de que cada pessoa seja modesta diante da Escritura. A Sagrada Escritura 
deve nos julgar, náo o contrário. O Espirito Santo abre nosso coragáo para 
confiarmos, crermos e obedecermos á Palavra de Deus na Escritura. A sub- 
missáo continua sendo uma hita, inclusive intelectual. Devemos reconhecer 
nossas limitagoes, a realidade do mistério, a fraqueza de nossa fé, sem nos 
desesperamos de todo conhecimento e verdade. Nossa esperanga está em 
Cristo, o verdadeiro homem no qual a natureza humana é restaurada. Esse 
é o propósito da Escritura: tornar-nos sabios para a salvagáo (2Tm 3.15).

A salvagáo está naquele que náo considerou estranho nada que fosse 
humano e que, através de seu Espirito Santo, nos une a si através de uma 
palavra que é plenamente humana e totalmente verdadeira. A Biblia náo
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nos é dada como um texto para investigagao científica da criagao, mas 
fornece principios de conhecimento e vida que nos orientam. Esses prin
cipios também orientam os dentistas e sao umafonte de béngao para a 
ciéncia e a arte, a sociedade e o Estado. Jesús é Salvador, e o alcance de 
sua graga se estende até onde vao os efeitos da corrupgao do pecado.

0  TESTEM UNHO DO A N TIG O  TESTAM ENTO
[106] Para a doutrina da inspiragao, o Antigo Testamento fornece os seguintes 
componentes importantes.

a. Em um certo momento de sua vida, os profetas sabiam que estavam sendo 
chamados pelo Senhor (Ex 3; 1 Sm 3; Jr 1; Ez 1-3 ; Am 3.7, 8; 7.15). Em mui
tos casos, o chamado aconteceu contra o desejo dos próprios profetas (Éx 3; Jr 
20.7; Am 3.8), mas YHWH foi mais forte do que eles. Em Israel, havia uma 
convicgao geral de que os profetas eram emissários de Deus (Jr 26.5; 27.15), 
levantados e enviados por ele (Jr 29.15; Dt 18.15; Nm 11.29; 2 Cr 36.15), seus 
servos (2 Rs 17.23; 21.10; 24.2; Ed 9.11; SI 105.15, etc.), que ficavam diante de 
sua face (1 Rs 17.1; 2Rs 3.14; 5.16).

b. Eles estavam conscientes de que YHWH havia falado com eles e de que 
tinham recebido uma revelagao dele. Ele lhes diz o que dizer (Éx 4.12; Dt 
18.18), coloca as palavras em sua boca (Nm 22.38; 23.5; Dt 18.18), fala com 
eles (Os 1.2; He 2.1; Zc 1.9,13; 2.2, 8; 4.1, 4, 13, 14; 5.5, 10; 6.4; Nm 12.2, 8; 
2Sm 23.2; 1 Rs 22.28). Uma fórmula muito usada é “assim diz o Senhor”, ou 
“veio a mim a palavra do Senhor”, ou a palavra, oráculo dn: (part. passado), a 
“declaragao” de YHWH. Toda a Escritura do Antigo Testamento é cheia dessa 
expressao, momento após momento introduzindo o discurso profético. Repeti
damente, YHWH até mesmo usava a primeira pessoa, como aquele que fala (Js 
24.2; Is 1.1,2; 8.1, 11; Jr 1.2,4, 11; 2.1; 7.1; Ez 1.3; 2.1; Os 1.1; J11.1; Am 2.1; 
etc.). Realmente, é YHWH falando através dos profetas (2 Sm 23.1, 2), é ele 
que fala através da boca deles (Éx 4.12, 15; Nm 23.5) e de seu ministério (Ag 
1.1; 2 Rs 17.13). Toda a sua mensagem é coberta pela autoridade de Deus.

c. Nos profetas, essa consciencia é tao clara e firme que eles nos dizem até 
mesmo o lugar e hora em que YHWH falou com eles e distinguem o momento 
em que falou e quando ele nao falou com eles (Is 16.13, 14; Jr 3.6; 13.3; 26.1; 
27.1; 28.1; 33.1; 34.1; 35.1; 36.1; 49.34; Ez 3.16; 8.1; 12.8; Ag 1.1; Zc 1.1; 
etc.). Além disso, essa consciéncia é tao fortemente objetiva que eles claramen
te se distinguem de YHWH: ele fala com eles (Is 8.1; 51.16; 59.21; Jr 1.9; 3.6; 
5.14; Ez 3.26; etc.), e eles ouvem e véem (Is 5.9; 6.8; 21.3, 10; 22.14; 28.22; Jr 
23.18; 49.14; Ez 2.8; 3.10, 17; 33.7; 40.4; 44.5; He 3.2, 16; 2 Sm 7.27; Jó 33.16; 
36.10) e ingerem a palavra de YHWH (Jr 15.16; Ez 3.1-3).

d. Os profetas, portanto, faziam uma clara distingao entre aquilo que Deus ha
via revelado a eles e aquilo que surge em seu próprio coragao (Nm 16.28; 24.13;
1 Rs 12.33; Ne 6.8; SI 41.6, 7). Sua queixa contra os falsos profetas é precisamen
te que eles falavam aquilo que estava dentro de seu próprio coragao (Ez 13.2, 3,
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17; Jr 14.14; 23.16, 26; Is 59.13), sem serem enviados (Jr 14.14; 29.9; Ez 13.6). 
Eles sao, portanto, falsos profetas (Jr 23.32; Is 9.15; Jr 14.14; 20.6; 23.21, 22,26, 
31, 36; 27.14; Ez 13.6s.; Mq 2.11; Sf 3.4; Zc 10.2) e adivinhos, vaticinadores (Is 
3.2; Mq 3.5s.; Zc 10.2; Jr 27.9; 29.8; Ez 13.9, 23; 21.23, 29; Is 44.25).

e. Finalmente, os profetas tinham consciéncia, quando falavam ou escre- 
viam, de proclamar nao sua própria palavra, mas a palavra do Senhor. De fato, 
a palavra nao foi revelada a eles pessoalmente, mas por outros. Eles nao eram 
livres para escondé-la. Eles tinham de falar (Jr 20.7, 9; Ex 3; 4; Ez 3; Am 3.8; 
Jn 1.2) e, portanto, nao falavam para obter o favor e a estima humanos (Is 56.10; 
Mq 3.5, 11). Precisamente por essa razao eles eram profetas, falavam em nome 
de YHWH e de sua palavra. Portanto, eles sabiam que tinham de dar -  nem 
mais nem menos que -  aquilo que tinham recebido (Dt 4.2; 12.32; Jr 1.7, 17; 
26.2; 42.4; Ez3.10).

Os escritos dos profetas podem e devem ser derivados de um impulso seme- 
lhante. Os textos literais em que é dada uma ordem para escrever sáo poucos em 
número (Éx 17.14; 24.3, 4; 34.27; Nm 33.2; Dt 4.2; 12.32; 31.19; Is 8.1; 30.8; 
Jr 25.13; 30.2; 36.2, 24, 27-32; Ez 24.2; Dn 12.4; He 2.2) e se aplicam somen
te a uma pequeña parte da Escritura do Antigo Testamento. O ato de registrar 
profecias em um texto escrito, embora posterior, é um estágio necessário na 
historia do profetismo. Certamente, muitas profecias nunca foram pronunciadas 
oralmente, mas foram dadas para serem escritas e ponderadas. A maioria foi 
cuidadosa e habilidosamente elaborada e mostra, por sua própria forma, que 
foram dadas para serem escritas. Por trás do registro desses oráculos estava a 
ideia de que Israel náo podia mais ser salvo por atos, que agora e em gerapóes 
distantes o servipo de YHWH teria de encontrar aceitapáo pela palavra e pela 
persuasáo racional.1 Os profetas comeparam a escrever porque desejavam se 
dirigir a pessoas diferentes daquelas que os ouviam.

f. Há uma diferenpa entre a palavra recebida e a palavra falada ou escrita. 
Náo teria sido humilhante para os profetas se eles tivessem registrado a palavra 
recebida táo literalmente quanto possível. Mas, até mesmo no momento da ins
pirapao divina, a revelapáo continuou, modificando e completando a revelapáo 
anterior, e, portanto, a revelapáo foi reproduzida mais livremente. Os profetas, 
portanto, exigiam a mesma autoridade para sua palavra escrita quanto para sua 
palavra falada. Isso se aplica até mesmo aos discursos dos profetas entre as pa
lavras reais de YHWH (e.g., Is 6; 10.24 -  12.6; 31.1-3; 32) ou á elaborapáo de 
uma palavra de YHWH pelo profeta (Is 52.7-12; 63.15 -  64.12). A passagem 
de uma declarapáo de YHWH para uma declarapáo do profeta é frequentemen
te táo abrupta e as duas estáo táo intimamente entrelapadas (cf. Jr 13.18s.) que 
a separapáo náo é possível. Elas tém a mesma autoridade (Jr 36.10, 11; 25.3). 
Em 34.16, Isaías chama [o volume de] suas próprias profecias registradas de 
livro de YHWH.

'A . Kuenen, The Propheís and Prophecy in Israel, trad. Adam Milroy (Amsterdá: Philo, 1969; reimpressSo, 
Londres, 1877). Nota do organizador: pagina9 áo na edi^So holandesa, D e Profeten, I, 74; II, 345s.
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g. Os profetas nao inferem da lei sua revelagao. Embora o escopo da Torá nao 
possa ser determinado a partir de seus escritos, a profecia pressupoe a Torá. To
dos os profetas se apóiam sobre o fundamento de um corpo de leis e se colocam, 
juntamente com seus oponentes, sobre uma base comum. Todos eles admitem 
uma alianga feita por Deus com Israel, uma eleigáo graciosa de Israel (Os 1.1-3;
6.7; 8.3; Jr 11.6s.; 14.21; 22.9; 31.31s.; Ez 16.8s.; Is 54.10; 56.4, 6; 59.21). Os 
profetas nao foram os fundadores de uma nova religiao, uma religiao de monote
ísmo ético. A relagao de YHWH com Israel nunca foi como a de Camos e Moabe. 
Os profetas nunca mencionam uma oposigao entre sua religiao e a do povo. Eles 
reconhecem que, ao longo de quase todos os séculos de sua existéncia, o povo 
cometeu idolatría, mas eles sempre e de forma unánime interpretam isso como 
infidelidade e apostasia sobre o pressuposto de que o povo sabia o certo. Com o 
povo, eles se firmam sobre a mesma revelagao e a mesma historia. Eles falam 
com a convicgao de que eles e o povo tinham em comum o mesmo servigo de 
Deus e que YHWH os elegeu e chamou para seu servigo. Dessa convicgao eles 
tiram sua forga e, portanto, testam o povo pela relagao legalmente existente entre 
ele e YHWH (Os 12.14; Mq 6.4, 8; Is 63.11; Jr 7.25; etc.).2

A Torá nao se refere apenas a uma instrugáo divina em geral, mas geralmente 
ao nome e a uma revelagao objetiva já existente de YHWH (Is 2.3; Mq 4.2; Am 
2.4; Os 8.1; 4.6; Jr 18.18; Ez 7.26; Sf 3.4). A alianga de Deus com Israel, sobre 
cujo fundamento os profetas se colocam com todo o povo, naturalmente também 
contém uma variedade de estatutos e ordenangas, e os profetas, portanto, repe
tidamente falam de mandamentos (Is 48.18), estatutos (Is 24.5; Jr 44.10, 23; Ez 
5.6, 7; 11.12, 20; 18.9, 17; 20.lis.; 36.27; 37.24; Am 2.4; Zc 1.6; MI 3.7; 4.4) e 
ordenangas (Ez 5.7; 11.12; etc.). Essa Torá deve ter contido o ensino da unidade de 
YHWH, sua criagao e govemo sobre todas as coisas, a proibigao da idolatría e ou
tros mandamentos moráis e religiosos, assim como uma variedade de componen
tes cerimoniais (sábado, sacrificio, pureza) e históricos (criagao, éxodo do Egito, 
estabelecimento da alianga). Sobre o alcance da Torá antes do profetismo pode ter 
havido discordáncia, mas a relagao entre a lei e os profetas nao pode ser revertida 
sem que se viole toda a historia de Israel e a esséncia do profetismo. O profeta, em 
Israel, era, por assim dizer, “a voz viva da lei” e o “mediador de seu cumprimento” 
(Staudenmaier). Até mesmo a crítica mais negativa ainda se encontra compelida a 
aceitar como histórica a personalidade de Moisés e seu monoteísmo, a permanen
cia no Egito, o éxodo, a conquista de Canaa, etc., embora, por causa da crítica ao 
Pentateuco, todo o embasamento para essa aceitagao esteja ausente.

h. E provável, apriori, que, no caso de um povo há muito tempo familiarizado 
com a arte da escrita, a lei também já existisse, há muito tempo, na forma escrita. 
Esse fato parece estar explícito em Oséias 8.12.3 Essa Torá teve autoridade em Is

2 Eduard Konig D ie  H auptproblem e d er altisraelitischen Religionsgeschichte (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1884), 
15ss., 38ss.

3 C. J. Bredenkamp, Gesetz und Propheten: Ein B eitrag zur alttestam entlichen K ritik  (Erlangen: Deichert,
1881), 21 ss.; Eduard Konig, D er Offenbarungsbegriff des Alten Testamentes, 2 vols. (Leipzig: J. C. Hinrichs,
1882), II, 333.
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rael desde o principio. Nada ouvimos sobre dúvida e oposigao. O lugar de Moisés 
entre os profetas foi único (Éx 33.11; Nm 12.6-8; Dt 18.18; SI 103.7; 106.23; Is 
63.11; Jr 15.1; etc.). Sua relagáo com YHWH era especial: o Senhor falava com 
ele como a um amigo. Ele foi o mediador do Antigo Testamento. A lei, em toda 
parte, atribui a si mesma uma origem divina. Foi YHWH que, através de Moisés, 
deu a Torá a Israel. Nao somente as dez palavras (Ex 20) e o livro da alianga (Éx 
21-23), mas todas as outras leis também tiveram origem naquilo que Deus falou a 
Moisés. Repetidamente, ñas leis do Pentateuco, encontramos a fórmula: “Assim 
diz o Senhor”, ou “o Senhor falou a Moisés”. Quase todo capítulo comega assim 
(Éx 25.1; 30.11, 17, 22; 31.1; 32.7, 33; Lv 1.1; 4.1; 6.1, 8, 19, 24; Nm 1.1; 2.1; 
3.44; 4.1; etc.). O Deuteronómio nada apresenta além daquilo que Moisés falou 
aos filhos de Israel (Dt 1.6; 2.1, 2, 17; 3.2; 5.2; 6.1 etc.).

i. Todos os livros históricos do Antigo Testamento foram escritos pelos pro
fetas e em um espirito profético (1 Cr 29.29; 2 Cr 9.29; 20.34; etc.). Em seus 
discursos e em seus escritos, os profetas nao somente se referiam repetidamente 
á historia de Israel, mas também ao povo que preservou, editou e a deixou como 
legado. Mas seu propósito nao foi nos fornecer uma narrativa acurada das aven
turas do povo israelita, como outros historiadores objetivam fazer. Também nos 
livros históricos do Antigo Testamento, os profetas se baseiam na Torá e, partir 
dessa perspectiva, descrevem a historia de Israel (Jz 2.6 -  3.6; 2 Rs 17.7-23, 
34.41). Os livros históricos sao comentários sobre os fatos da alianga de Deus 
com Israel. Eles nao sao historia em nosso sentido da palavra, mas profecia; 
eles devem ser examinados por um padrao diferente dos livros de historia de 
outros povos. Nao é seu objetivo que nós tenhamos um conhecimento preciso 
da historia de Israel, mas que, na historia de Israel, obtenhamos conhecimento 
da revelagao de Deus, seu pensamento e seu conselho. Os profetas, tanto quan
do olham para trás, para a historia de Israel, ou quando olham para a frente, para 
o futuro, sempre sao mensageiros da palavra de YHWH.

j. Finalmente, como isso diz respeito tao estritamente aos livros poéticos 
que foram introduzidos no canon, eles, assim como os outros escritos do Antigo 
Testamento, possuem um caráter ético-religioso. Eles pressupóem a revelagáo 
de Deus como sua base objetiva e revelam o desenvolvimento detalhado e a 
aplicagáo dessa revelagáo nos vários estados e ñas várias relagóes da vida hu
mana. O Eclesiastes descreve a vaidade do mundo sem e em oposigáo ao temor 
do Senhor. O Livro de Jó está preocupado com o problema da justiga de Deus 
diante do sofrimento dos piedosos. Provérbios descreve a verdadeira sabedoria 
em sua aplicagáo aos muitos aspectos da vida humana. Cantares de Salomáo 
celebra a intimidade e o poder do amor. E, no espelho das experiéncias do povo 
devoto de Deus, os Salmos revelam a multiforme graga de Deus. Tanto a poesía 
lírica quanto a poesía didática de Israel sáo colocadas a servigo da revelagáo di
vina. Davi, o doce salmista de Israel, falou pelo Espirito do Senhor, cuja palavra 
estava em sua língua (2 Sm 23.1-3).
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k. Quando os vários escritos do Antigo Testamento se originaram e se tor- 
naram conhecidos, eles também foram reconhecidos como autoritativos. A lei 
de YHWH foi depositada no santuário (Éx 25.22; 38.21; 40.20; Dt 31.9, 26; Js 
24.25s.; 1 Sm 10.25). Os produtos poéticos foram preservados (Dt 31.19; Js 
10.13; 2 Sm 1.18); em um estágio primitivo, os Salmos foram coletados para 
uso no culto (SI 72.20); os homens de Ezequias fizeram uma segunda colepáo 
de provérbios (Pv 25.1). As profecias eram amplamente lidas: Ezequiel conhece 
Isaías e Jeremías, e os profetas posteriores se basearam nos anteriores. Daniel 
(9.2) já tinha familiaridade com uma colepao de escritos proféticos que inclu- 
íam Jeremías. Na comunidade pós-exílica, a autoridade da lei e dos profetas é 
certa e estabelecida, como fica claro a partir de Esdras, Ageu e Zacarías. Jesús 
ben Siraque tem uma elevada considerapáo pela lei e os profetas (15.1-8; 24.23; 
39.Is.; 44-49). No prefácio, seu neto menciona as trés grandes partes ñas quais 
a Escritura está dividida. A LXX contém vários livros apócrifos, mas eles mes- 
mos dáo testemunho da autoridade dos livros canónicos (1 Me 2.50; 2 Me 6.23; 
Sb 11.1; 18.4; Br2.28;Tb 1.6; 14.7; Edo 1.5 [marg.]; 17.12; 24.23; 39.1; 46.15; 
etc.). Filo cita apenas os livros canónicos. O quarto livro de Esdras ([=2 Esdras] 
14.18-47) conhece a divisáo em 24 livros. Josefo conta 22 livros divididos em 
trés partes. Na opiniáo de todos os interessados, o canon veterotestamentário de 
Filo e Josefo era idéntico ao nosso.4
O  TESTEM UNHO DO N O V O  TESTAM ENTO
[107] Para Jesús e os apóstolos, assim como para seus contemporáneos, esse canon 
tinha autoridade divina. Isso fica claramente evidente pelos seguintes fatos:

a. A fórmula com a qual o Antigo Testamento é citado no Novo Testamen
to varia, mas sempre mostra que, para os escritores do Novo Testamentos, o 
Antigo Testamento é de origem divina e tem autoridade divina. Jesús ás vezes 
cita um verso do Antigo Testamento pelo nome do autor, e.g., Moisés (Mt 8.4; 
19.8; Me 7.10; Jo 5.45; 7.22), Isaías (Mt 15.7; Me 7.6), Davi (Mt 22.43, 45) e 
Daniel (Mt 24.15), mas ele também usa frequentemente a fórmula “está escrito” 
(Mt 4.4ss.; 11.10; Le 10.26; Jo 6.45; 8.47) ou “diz a Escritura” (Mt 21.42; Le 
4.21; Jo 7.38; 10.35) ou o nome do autor primário, i.e., Deus, o Espirito Santo 
(Mt 15.4; 22.43; Me 12.26, 36). Os evangelistas geralmente usam a expressáo 
“que falou pela boca do profeta” (cf. Mt 1.22; 2.15, 17, 23; 3.3; etc.) ou “pelo 
Senhor” ou “pelo Espirito Santo” (Mt 1.22; 2.15; Le 1.70; At 1.16; 3.18; 4.25; 
28.25). Joao costumeiramente cita o material pelo nome do autor secundário 
(1.23, 45; 12.38). Paulo sempre fala da Escritura (Rm 4.3; 9.17; 10.11; 11.2; G1 
4.30; 1 Tm 5.18; etc.), que, ás vezes, é até mesmo retratada como totalmente 
pessoal (G1 3.8, 22; 4.30; Rm 9.17). A carta aos Hebreus muito frequentemente

4G. Wildeboer, H et onstaan van den kanon des Oude Verbond (Groeningen: Wolters, 1891), 126ss., 134; cm  
inglés: The Origin o f  the Canon o f  the O íd  Testamenta trad. Benjamín Wisner Bacon (Londres: Luzac, 1895); H. L. 
Strack, “Kanon des Alten Testaments”, PRE3, IX, 741 -68; Gustav Hólscher, Kanonisch und A poknph: Ein K apitel 
aus der Geschichte des alttestam entlichen Kanons (Leipzig: A. Deichert, 1905).
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menciona Deus, o Espirito Santo como o autor primário (1.5s.; 3.7; 4.3, 5; 5.6, 
7; 7.21; 8.5, 8; 10.16, 30; 12.26; 13.5). Esse modo de citagáo nos ensina clara 
e distintamente que, para Jesús e os apóstolos, a Escritura da velha alianga, 
embora fosse composta de várias partes e tivesse origem em diferentes autores, 
realmente formava um conjunto orgánico cujo autor era o próprio Deus.

b. Várias vezes, Jesús e os apóstolos também afirmaram e ensinaram defi
nitivamente a autoridade divina da Escritura do Antigo Testamento (Mt 5.17; 
Le 16.17, 29; Jo 10.35; Rm 15.4; 1 Pe 1.10-12; 2 Pe 1.19, 21; 2 Tm 3.16). A 
Escritura é um todo unificado, que nao pode ser quebrado ou destruido nem no 
todo nem em suas partes. No último texto citado [2 Tm 3.16], a tradugao “toda 
escritura inspirada por Deus é útil” sofre pelo fato de que, depois de
o predicado kaxív teria de estar presente. A tradugao “toda escritura (em geral) 
é inspirada por Deus e útil” é, evidentemente, excluida. O que resta, portanto, é 
uma escolha entre apenas duas tradugóes: “toda escritura” ou “cada escritura” 
incluida, isto é, nos escritos sagrados (v. 15), “é inspirada por Deus” (c f  “tudo 
quanto outrora foi escrito”, Rm 15.4). Materialmente, isso náo faz a menor di- 
ferenga, e, á luz de versículos como Mateus 2.3; Atos 2.36; 2 Corintios 12.12; 
Efésios 1.8; 2.21; 3.15; Colossenses 4.12; 1 Pedro 1.15;Tiago 1.2, neo; também 
pode, aparentemente, significar “toda”.

c. Jesús e os apóstolos nunca assumiram uma posigáo crítica em relagáo ao 
conteúdo do Antigo Testamento, mas aceitaram-no totalmente e sem reservas. 
Eles aceitaram incondicionalmente a Escritura do Antigo Testamento como ver
dadeira e divina em todas as suas partes, náo somente em seus pronunciamen- 
tos ético-religiosos, mas também em seus componentes históricos. Jesús, por 
exemplo, atribuí Isaías 6 a Isaías (Mt 13.14), o Salmo 110 a Davi (Mt 22.43), a 
profecia citada em Mateus 24.15 a Daniel e a lei a Moisés (Jo 5.46). As narrati
vas históricas do Antigo Testamento sáo repetidamente citadas e cridas incondi
cionalmente, inclusive a criagao dos seres humanos (Mt 19.4, 5), o assassinato 
de Abel (Mt 23.35), o dilúvio (Mt 24.37-39), a historia dos patriarcas (Mt 22.32; 
Jo 8.56), a destruigáo de Sodoma (Mt 11.23; Le 17.28-33), a sarga ardente (Le 
20.37), a serpente no deserto (Jo 3.14), o maná (Jo 6.32), as historias de Elias e 
Naamá (Le 4.25-27), Joñas (Mt 12.39-41), etc.

d. Dogmáticamente, para Jesús e os apóstolos, o Antigo Testamento é o funda
mento da doutrina, a fonte de solugoes, o fim de todo argumento. O Antigo Testa
mento é cumprido no Novo. Os eventos sáo frequentemente apresentados como 
se tudo tivesse acontecido para cumprir a Escritura “tudo isso aconteceu para 
cumprir o que foi dito...” (Mt 1.22 [passim]', Me 14.49; 15.28; Le 4.21; 24.44; Jo 
13.18; 17.12; 19.24, 36; At 1.16; Tg 2.23; etc.). O cumprimento é observado até 
nos menores detalhes (Mt 21.16; Le 4.21; 22.37; Jo 15.25; 17.12; 19.28; etc.). 
Tudo o que aconteceu a Jesús foi descrito antecipadamente no Antigo Testamento 
(Le 18.31-33). Repetidamente Jesús e os apóstolos justificam sua conduta e pro- 
vam seu ensino apelando ao Antigo Testamento (Mt 12.3; 22.32; Jo 10.34; Rm 
4; G1 3; 1 Co 15; etc.). E, em sua mente, essa autoridade divina da Escritura se
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estende até mesmo a uma só palavra, até mesmo um iota ou um dot [um i ou um 
til] está coberto por ela (Mt 5.18; 22.45; Le 16.17; Jo 10.35; G1 3.16).

e. Apesar de tudo isso, o Antigo Testamento é consistentemente citado no 
Novo na tradugao grega da LXX. Os escritores do Novo Testamento, escre- 
vendo em grego e para leitores gregos, comumente usavam a tradugao que era 
conhecida e acessível a eles. As c ita re s  podem ser divididas, em termos de sua 
relagao com o texto hebraico e a tradugao grega, em tres grupos. Em alguns tex
tos, há variagoes da LXX e concordáncia com o texto hebraico (e.g., Mt 2.15, 
18; 8.17; 12.18-21; 27.46; Jo 19.37; Rm 10.15, 16; 11.9; 1 Co 3.19;15.54). In
versamente, em outros textos, há concordáncia com a LXX e variagoes do texto 
hebraico (e.g-., Mt 15.8, 9; At 7.14; 15.16, 17; Ef 4.8; Hb 10.5; 11.21; 12.6). 
Em um terceiro grupo de citagóes há uma variagao mais ou menos significati
va tanto da LXX quanto do texto hebraico (e.g., Mt 2.6; 3.3; 26.31; Jo 12.15; 
13.18; Rm 10.6-9; 1 Co 2.9). Além disso, é digno de nota que alguns livros do 
Antigo Testamento, viz., Esdras, Neemias, Obadias, Sofonias, Ester, Eclesias- 
tes e Cantares, nunca sao citados no Novo Testamento. Embora nenhum livro 
apócrifo seja citado, em 2 Timoteo 3.8; Hebreus 11.34s.; Judas 9s., 14s., sao 
mencionados nomes e fatos que nao ocorrem no Antigo Testamento. Finalmen
te, em umas poucas ocasióes até mesmo os clássicos gregos sao mencionados 
(At 17.18; 1 Co 15.33; Tt 1.12).

f. Finalmente, sobre o uso do material do Antigo Testamento no Novo, tam
bém há grande diversidade. As vezes as citagóes sao usadas como prova e confir- 
magao de uma dada verdade {e.g., Mt 4.4, 7, 10; 9.13; 19.5; 22.32; Jo 10.34; At 
15.16; 23.5; Rm 1.17; 3.10s.; 4.3, 7; 9.7, 12, 13, 15, 17; 10.5; G1 3.10; 4.30; 1 Co 
9.9; 10.26; 2 Co 6.17). Muito frequentemente, o Antigo Testamento é citado para 
provar aquilo que tinha de ser cumprido e foi cumprido no Novo Testamento, seja 
emum sentido literal (Mt 1.23; 3.3; 4.15, 16; 8.17; 12.18; 13.14, 15; 21.42; 27.46; 
Me 15.28; Le 4 .17s.; Jo 12.38; At 2.17; 3.22; 7.37; 8.32; etc.) ou tipológicamente. 
(e.g., Mt 11.14.; 12.39s.; 17.11; Le 1.17; Jo 3.14; 19.36; 1 Co5.7; 10.4; 2 Co 6.16; 
G1 3.13; 4.21; Hb 2.6-8; 7.1-10; etc.). Citagóes do Antigo Testamento repetida
mente servem apenas para esclarecer, informar, admoestar, consolar, etc. (e.g., 
Le 2.23; Jo 7.38; At 7.3, 42; Rm 8.36; I Co 2.16; 10.7; 2 Co 4.13; 8.15; 13.1; 
Hb 12.5; 13.15; 1 Pe 1.16, 24, 25; 2.9). Com relagao a isso, geralmente ficamos 
surpresos com o significado que os autores do Novo Testamento encontram no 
texto do Antigo Testamento (esp. em Me 2.15, 18, 23; 21.5; 22.32; 26.31; 27.9, 
10, 35; Jo 19.37; At 1.20; 2.31; 1 Co 9.9; G13.16; 4.22s.; Ef4.8s.; Hb 2.6-8; 10.5). 
No caso de Jesús e dos apóstolos, essa exegese do Antigo Testamento no Novo 
Testamento pressupóe que uma palavra ou frase pode ter um significado muito 
mais profundo e de alcance muito mais ampio que o autor original poderia ima
ginar. Isso também acontece frequentemente com os autores clássicos. Ninguém 
imaginaria que Goethe, ao escrever sua poesía clássica, tinha conscientemente em 
sua mente tudo aquilo que agora é encontrado nela. “Certamente essa pessoa nao 
vai longe em poesia / em cujos versos nada mais existe que aquilo que ela [cons
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cientemente] escreveu neles”.5 Na Escritura, isso acontece ainda com mais vigor, 
pois, na convicgáo de Jesús e dos apóstolos, ela tem o Espirito Santo como seu 
autor primário e tem um caráter teleológico. Náo apenas nos poucos versos cita
dos acima, mas em toda sua concepgáo e interpretagáo do Antigo Testamento, o 
Novo Testamento é fundamentado no pensamento de que a dispensagáo israelita 
tem seu cumprimento na cristá. Toda a economia da velha alianga, com todos os 
seus estatutos e ordenangas e ao longo de sua historia, aponta para a frente, para 
a nova alianga. Nao o talmudismo, mas o Cristianismo é o herdeiro legítimo dos 
tesouros da salvagáo prometidos a Abraao e á sua semente.6

[108] Nos escritos dos apóstolos, encontramos os seguintes dados sobre a 
inspiragáo do Novo Testamento:

a. Ao longo de todo o Novo Testamento, o testemunho de Jesús é considerado 
divino, verdadeiro, infalível. Ele é o Logos que torna conhecido o Pai (Jo 1.18; 
17.6), a testemunha fiel e verdadeira (Ap 1.5; 3.14; cf. Is 55.4), o Amém, em quem 
todas as promessas de Deus tém o “sim” e o “amém” (Ap 3.14; 2 Co 1.20). Náo 
havia dolo (5óA.og) em seus lábios (1 Pe 2.22). Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote 
de nossa confissáo (Hb 3.1; 1 Tm 6.13). Ele náo fala eK xcSv I6íuv, como satanás,

5 Cf. Robert Hamerling, “Epilog an die Kritiker”, H am erlings Werke in vier Bánden (Leipzig: M. Hesse,
1900), I, 142ss. Para o significado de Escritura, veja J. J. P. Valeton, “Eenige Opmerkingen over Hermeneutiek 
met het O og op de Schriften des Ouden Verbonds”, Theologie Studien 3 (1887): 509-25; Franz Theremin, D ie  
Beredsam keit eine Tugend{BerYim: Duncker und Humbolt, 1837), 236; em inglés: Eloquence a  Virtue; o r Outlines 
o f  a  System atic Rhetoric, trad. William G. T. Shedd (Boston: Draper and Halliday, 1867).

6 Para a literatura sobre o Antigo Testamento no N ovo Testamento, veja Glassius, Philologia Sacra , 6a. ed. 
(1691); Surenhuis, “Biblos Katallagés”, in Quo sec. vet. theol. hebr. form ulas allegandi et modes interpretandi 
conciliatur loca V. T. in N. T. allégala  (Amsterda, 1713); Immanuel Hoffmann, D em ostratio evangélica p e r  ipsum  
scripturarum  concensum in oraculis ex Vet. testamento in novo allegatis declarata, 3 vols. (Tübingen: Georgii 
Henrici Reisil, 1773-81); Thomas Randolph, The Prophecies and  other Texts C ited  in the N ew Testament Com
p a red  with the H ebrew  O riginal and with the Septuagint Versión (Oxford: Printed for J. and J. Fletcher, 1782); 
Henry Owen, The M odes o f  Quotation U sed by the Evangelical Writers E xplained and Vindicated  (Londres: J. 
N ichols, 1789); Thomas H. Hom e, An Introduction to the C ritical Study and K nowledge o fth e  H oly Scriptures,
4 vols. (Londres: Printed for T. Cadell, 1821), II, 356-463; C. Sepp, D e Leer des N ieuwe Testament over de Hei-
lige Schrift des Oude Verbond (Te Amsterdan: J. C. Sepp & Zoon, 1849); August Tholuck, D as A lte Testament 
im Neuen Testament, 6a. ed. (Gotha: F. A. Perthes, 1877); Richard Rothe, Zur Dogm atik  (Gotha: F. A. Perthes, 
1863), 184ss.; J. C. K. Hofmann, Weissagung und ErfüUung im alte und neuen Testamente (Nórdlingen: C. H. 
Beck, 1841); Erich Haupt, D ie alttestam entlichen C ítate in den vier Evangelien  (Colberg: Cari Jancke; Londres: 
Williams & Norgate, 1871); E. Kautzsch, D e Veteris Testamenti locis a  Paulo A postolo allegatis  (Leipzig: Metzger
& Wittig, 1869); Eduard Bóhl, Forschungen nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu  (Viena: Wilhelm Braumüller, 
1873); idem, D ie alttestam entlichen Cítate im Neuen Testament (Viena: Wilhelm Braumüller, 1878); K. Walz, D ie  
Lehre der K irche von d er  Schrift nach der Schrift selbst geprüft (Leiden: E. J. Brill, 1884); Kuenen, D e Profeten,
II, 199ss. (inglés: The Prophets and Prophecy); W illiam Caven, “The Testiinony o f  Jesús to the Oíd Testament”, 
Presbyterian andR eform ed R eview  3 (julho de 1892): 401 -20; August Ciernen, D er Gebrauch des Alten Testamen
tes in den neutestamentlichen Schriften (Gütersloh: C. Bertelsmann, 1895); A. Kuyper, Encyclopedie der H eilige  
G odgeleerdheid, 3 vols. (Kampen: J. H. Kok, 1894), II, 378ss.; em inglés: Principies o fS a cred  Theology, trad. J. 
Hendrik De Vries (1898; reimpress&o, Grand Rapids: Eerdmans, 1968), 428ss.; Hans Vollmer, D ie alttestam ent
lichen C itate bei Paulus textkritisch und biblisch-theologisch g ew ird ig t  (Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr [Paul Sie- 
beck], 1895); J. J. P.Valeton, Christus en het Oude Testament (Nijmegen: Ten Hoet, 1895); J. Meinhold, Jesús und 
das A lte Testament (Freiburg i. B. e Leipzig: Mohr [Siebeck], 1896); Martin Káhler, Jesús und das a lte  Testament 
(Leipzig: A. Deichert, 1896); Wilhelm Volck, Christi und der A postel Stellung zum alten Testament (Leipzig: A. 
Deichert [Georg Bóhm e], 1900); Theodor Walker, Jesús und das a lte  Testament in ihrer gegenseitigen Bezeugung  
(Gütersloh: C. Bertelsmann, 1899); W. Dittmar, Vetus Testamentum in Novo: die alttestam entlichen Parallelen  
des Neuen Testaments im Wortlaut d er Urtexte und der Septuaginta  (Góttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1899- 
1903); Erich Klosterman, Jesu Stellung zum A lte Testament (Kiel: Robert Cordes, 1904).
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que é mentiroso (Jo 8.44), mas Deus fala por meio dele (Hb 1.2). Jesús foi envia
do por Deus (Jo 8.42) e dá testemunho somente daquilo que viu e ouviu (Jo 3.32). 
Ele fala as palavras de Deus (Jo 3.34; 17.8) e só dá testemunho da verdade (Jo 
5.33; 18.37). Por essa razao seu testemunho é verdadeiro (Jo 8.14; 14.6), confir
mado pelo testemunho do próprio Deus (Jo 5.32, 37; 8.18).

Jesús nao somente é santo e sem pecado em um sentido ético (Jo 8.46), mas 
também intelectualmente ele nao tem erros, mentiras e fraudes. E absolutamen
te verdadeiro que Jesús nao agiu no campo da ciéncia em um sentido estrito. 
Ele veio á térra para tomar o Pai conhecido e realizar sua obra. A inspiragao da 
Escritura sobre a qual Jesús faz pronunciamentos nao é um problema científico, 
mas uma verdade religiosa. Se errasse a esse respeito, ele estaría errado em 
um ponto que está mais estreitamente relacionado com a vida religiosa e náo 
poderia mais ser reconhecido como nosso maior profeta em religiáo e teologia. 
A doutrina da autoridade divina da Sagrada Escritura constituí um elemento 
importante ñas palavras de Deus que Jesús pregou. No caso de Jesús, contudo, 
essa infalibilidade nao foi um dom extraordinário sobrenatural -  nenhum dom 
de graga ou ato passageiro -  mas habitus, natureza. Se Jesús tivesse escrito 
alguma coisa, ele nao teria precisado da assisténcia especial do Espirito Santo 
para isso. Ele náo precisava da inspiragáo como um dom extraordinário porque 
ele “náo recebeu o Espirito por medida” (cf. Jo 3.34), ele mesmo era o Logos 
(Jo 1.1) e a plenitude de Deus habitava nele corporalmente (C1 1.19; 2.9).

b. Jesús, porém, náo nos deixou nada escrito, e foi embora. Ele, portanto, 
tinha de assegurar que seu testemunho verdadeiro seria passado puro e genuino 
á humanidade. Para esse fim ele escolheu os apóstolos. O apostolado é um ofi
cio extraordinário e um ministério totalmente exclusivo na igreja de Jesús. Os 
apóstolos foram especialmente dados a ele pelo Pai (Jo 17.6), escolhidos por ele 
mesmo (Jo 6.70; 13.18; 15.16, 19) e, de várias formas, preparados e equipados 
por ele para sua futura missáo. A tarefa era servir publicamente como teste
munhas de Jesús depois de sua partida (Le 24.48; Jo 15.27). Eles tinham sido 
testemunhas oculares e auriculares das palavras e obras de Jesús. Eles tinham 
visto o Verbo da vida com seus olhos e tinham-no tocado com suas máos (lJo
1.1) e foram chamados para dar esse testemunho a respeito de Jesús a Israel 
e a todo o mundo (Mt 28.19; Jo 15.27; 17.20; At 1.8). Mas todos os seres hu
manos sáo falsos, e só Deus é verdadeiro (Rm 3.4). Nem mesmo os apóstolos 
eram adequados para a tarefa de testemunhar e, consequentemente, náo eram 
testemunhas verdadeiras. A verdadeira testemunha que é fiel e verdadeira como 
ele mesmo é o Espirito Santo. Ele é o Espirito da verdade e dará testemunho de 
Jesús (Jo 15.26); os apóstolos só podem servir como testemunhas segundo o Es
pirito e por meio dele (Jo 15.27). Esse Espirito, consequentemente, é prometido 
e concedido exclusivamente aos apóstolos (Mt 10.20; Jo 14.26; 15.26; 16.7; 
20.22). Especialmente Joáo 14.26 ensina isso: ele “vos ensinará todas as coisas 
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito”. Ele colocará os discípulos a 
seu servigo com suas personalidades e dons, sua memoria e discernimento, etc.
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Ele nao aereseentará á revelagao algo que seja materialmente novo, algo que já 
nao esteja presente na pessoa, palavra e obra de Cristo, pois ele recebe tudo de 
Cristo e só nessa medida traz tudo á memoria dos apóstelos, guiando-os, assim, 
a toda verdade (Jo 14.26; 16.13, 14). E esse testemunho do Espirito Santo pela 
boca dos apóstelos é a glorificagao de Jesús (Jo 16.14), assim como o testemu
nho de Jesús é a glorificagao do Pai (Jo 17.4).

c. Depois do dia de Pentecostes, equipados com esse Espirito em um senti
do especial (Jo 20.22; At 1.8; Ef 3.5), os apóstelos também agem abertamente 
como testemunhas (At 1.8, 21, 22; 2.14, 32; 3.15; 4.8, 20, 33; 5.32; 10.39, 41; 
13.31). A importáncia do apostolado está em dar testemunho daquilo que eles 
tinham visto e ouvido. Para esse fim eles foram chamados e capacitados. Dessa 
missao eles derivam sua autoridade. Diante da oposigao e da provocagao, eles 
recorrem a ela. Deus, por sua vez, sela seu testemunho por sinais e maravilhas 
e dons espirituais (Mt 10.1, 8; Me 16.15s.; At 2.43; 3.2ss.; 5.12, 16; 6.8; 8.6s.; 
10.44; 11.21; 14.3; 15.8, etc.) Desde o inicio e com toda a propriedade, os após
telos sao os líderes da igreja de Jerusalém, exercem supervisáo sobre os crentes 
em Samaria (At 8.14), visitam as igrejas (At 9.32; 11.22), tomam decisoes no 
Espirito Santo (At 15.22, 28) e desfrutam de autoridade reconhecida de forma 
geral. Eles falam e agem em virtude da autoridade de Cristo. E, embora Jesús 
em nenhum lugar tenha deixado uma ordem expressa, também registram suas 
palavras e atos (somente em Apocalipse há uma ordem repetida para escrever,
I.11, 19, etc.). Os apóstelos, em seus escritos, falam com a mesma autoridade, 
sendo a escrita uma forma especial de testemunhar. Também em seus escritos 
eles sao testemunhas de Cristo (Le 1.2; Jo 1.14; 19.35; 20.31; 21.24; 1 Jo 1.1-4;
1 Pe 1.12; 5.1; 2 Pe 1.16; Hb 2.3; Ap 1.3; 22.18, 19). Seu testemunho é fiel e 
verdadeiro (Jo 19.35; 3 Jo 12).

d. Entre os apóstelos, Paulo novamente se mantém. Ele se vé chamado a 
defender seu apostolado contra os judaizantes (G1 1 -  2; 1 Co 1.10 -  4.21; 2 
Co 10.13). Contra essa oposigao ele afirma que foi separado antes de seu nas- 
cimento (G1 1.15), chamado para ser apóstelo pelo próprio Jesús (G1 1.1), que 
viu Jesús pessoalmente (1 Co 9.1; 15.8) recebeu revelagóes e visoes (2 Co 12; 
At 26.16), recebeu seu evangelho do próprio Jesús (G1 1.12; 1 Tm 1.12; Ef 3.2- 
8) e, portanto, é uma testemunha tao independente e confiável quanto os outros 
apóstelos, especialmente entre os gentíos (At 26.16). Além disso, seu apostolado 
foi confirmado por milagres e sinais (1 Co 12.10,28; Rm 12.4-8; 15.18, 19; 2 Co
II.23s.; G1 3.5; Hb 2.4) e porbéngáos espirituais (1 Co 15.10; 2 Co 11.5; etc.). 
Ele está, portanto, convencido de que nao há outro evangelho além daquele que 
ele prega (G1 1.7), que é fiel (1 Co 7.25), que tem o Espirito de Deus (1 Co 7.40), 
que Cristo fala através dele (2 Co 13.3; 1 Co 2.10, 16; 2 Co 2.17; 5.20), que 
ele prega a Palavra de Deus (2 Co 2.17; 1 Ts 2.13), até os mínimos detalhes em 
fraseología e palavras (1 Co 2.4, 10-13), nao somente quando fala, mas também 
quando escreve (1 Ts 5.27; C14.16; 2 Ts 2.15; 3.14). Assim como os outros após
telos, Paulo repetidamente age com pleno poder apostólico (1 Co 5; 2 Co 2.9),
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e dá ordens comprometedoras (1 Co 7.40; 1 Ts 4.2, 11; 2 Ts 3.6-14). E, embora 
recorra, ocasionalmente, ao julgamento da igreja (1 Co 10.15), nao faz isso 
para sujeitar sua afirmagao á aprovagao ou desaprovagao, mas, pelo contrário, 
para ser justificado pela consciencia e pelo julgamento da igreja, que, afinal de 
contas, também tem o Espirito de Deus e a ungao do Espirito Santo (1 Jo 2.20). 
Paulo está tao longe de se fazer dependente do julgamento da igreja que diz 
(1 Co 14.37) que, se alguém pensa ser profeta ou espiritual, essa pessoa reco- 
nhecerá que aquilo que Paulo está escrevendo é um mandamento do Senhor.

e. Desde o inicio, esses escritos apostólicos tiveram autoridade ñas igrejas 
onde foram conhecidos. Eles logo entraram em circulagáo e, como resultado, 
ganharam uma autoridade cada vez mais abrangente (At 15.22s.; C1 4.16). Os 
Evangelhos Sinóticos mostram tanta semelhanga entre si que um deles deve 
ter sido conhecido totalmente ou em parte pelos outros. Judas era conhecido 
por Pedro, e 2 Pedro 3.16 já implica familiaridade com muitas cartas de Paulo 
e coloca-as no mesmo nivel das outras Escrituras. Gradualmente, apareceram 
tradugóes dos escritos do Novo Testamento com o propósito de serem lidas ñas 
igrejas. Essas tradugóes já devem ter existido na primeira metade do 2o século.7 
Um uso dogmático délas já foi feito por Atenágoras, que prova sua argumenta- 
gao usando os textos de 1 Corintios 15.33 e 2 Corintios 5.10. Teófilo também 
cita texto de Paulo com a fórmula “ele ensina”, “a palavra de Deus ordena”.8 
Irineu, Tertuliano e outros, a Peshita e o fragmento muratoriano, todos estabe- 
lecem, além de qualquer dúvida que, na segunda metade do 2o século, a maior 
parte dos escritos do Novo Testamento tinha autoridade canónica e desfrutava 
do mesmo status dos livros no Antigo Testamento. Diferengas continuaram a 
existir a respeito de alguns livros: Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 Joao, mas no 3o 
século as objegóes contra essas obras questionadas (amiAc-yoiiera) diminuiu 
gradativamente. E os Sínodos de Laodicéia (366), de Hippo Regius (393) e de 
Cartago (397) os incluíram e fecharam o canon.

Essas decisóes da igreja nao foram atos obstinados, autoritários, mas mera
mente a codificagao e o registro dos precedentes que há muito tempo operavam 
na igreja com respeito a esses escritos. O canon nao foi formado por algum 
decreto conciliar: “O canon nao foi produzido, como alguns dizem, por um 
ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do 
tempo”.9 No importante debate entre Hamack e Zahn sobre a historia do canon 
do Novo Testamento, Harnack, sem dúvida de forma muito parcial, enfatizou 
demais os termos “divindade”, “infalibilidade”, “inspiragao” e “canon”, i.e., 
o estabelecimento formal do dogma da Escritura do Novo Testamento. Muito 
antes que isso ocorresse, na segunda metade do 2o século, os escritos do Novo 
Testamento tinham alcangado autoridade reconhecida de forma geral como re

7Papias, de acordo com Eusébio, Ecclesiastical H istory, III, 39; Justino Mártir, A pology , I, 66, 67.
8 Atenágoras, Ressurrection o f  the F lesh , c. 16; Teófilo, To Autolychus, III, 4.
9Nota do organizador: a nota de Bavinck simplesmente diz: “Loescher, citado em PRE2, VII, 4 24 ”. A  referen

cia é a Valentín Loescher, D e Causa Linguae E hraecae  (1706), e aparece no artigo “Kanon des Alten Testaments”, 
de Hermann L. Strack, PRE2, VIII, 412-51.
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sultado da autoridade dos apóstelos e da leitura pública ñas igrejas. Zahn, muito 
corretamente, chamou a atengao para esse processo natural.10

f. Os principios que, tanto sob o Antigo Testamento quanto sob o Novo Tes
tamento, orientaram a igreja nesse reconhecimento da canonicidade dos escri
tos do Velho e do Novo Testamento nao podem ser determinados com precisao. 
A origem apostólica nao pode ter sido o fator determinante, pois Marcos, Lucas 
e Hebreus também foram incluidos no canon. O reconhecimento da canonici
dade também nao está baseado no fato de que nao existiam outros escritos a 
respeito de Cristo, pois Lucas 1.1 faz mengao de muitos outros e, de acordo com 
Irineu,11 havia essa “imensa massa de escritos apócrifos e espúrios”. O principio 
na formagáo do cánon também nao pode ser o tamanho ou a importáncia, pois
2 e 3 Joao sao muito breves, nem a familiaridade dos autores com os apóstelos, 
pois as cartas de Clemente e de Bamabé nao foram incluidas, nem a originali- 
dade, pois Mateus, Marcos e Lucas, as cartas de Efésios e Colossenses, Judas e
2 Pedro sao interdependentes. Tudo o que pode ser dito é que o reconhecimento 
desses escritos ñas igrejas ocorreu automáticamente, sem qualquer consenti- 
mento formal. Com apenas umas poucas excegóes, os escritos do Velho e do 
Novo Testamento foram ¿mediatamente, desde a época de sua origem e em sua 
totalidade, aceitos sem dúvida ou protesto como escritos sagrados, divinos. O 
lugar e a época em que eles foram primeiramente reconhecidos como autorita- 
tivos nao pode ser indicado. A canonicidade dos livros da Biblia está arraigada 
em sua existencia. Eles tém autoridade própria, por seu próprio direito, porque 
existem. Foi o Espirito do Senhor que guiou os autores na sua escrita e também 
guiou a igreja para reconhecé-los.12

O resultado dessa investigagao sobre a doutrina da Escritura a respeito de si 
mesma pode ser resumido dizendo-se que ela se considera e se faz conhecida 
como a palavra de Deus. A expressao “palavra de Deus” ou “palavra do Se
nhor” tem vários significados na Escritura. Geralmente, ela denota o poder de 
Deus pelo qual ele cria e sustenta todas as coisas (Gn 1.3; SI 33.6; 147.17, 18; 
148.8; Rm 4.17; Hb 1.3; 11.3). O termo também descreve a revelagao especial 
pela qual Deus faz algo conhecido aos profetas. No Antigo Testamento, a ex
pressao ocorre nesse sentido em quase todas as páginas. Repetidamente lemos: 
“a palavra do Senhor veio”. No Novo Testamento, nós a encontramos nesse 
sentido em Joao 10.35. Agora a palavra nao “vem” mais; ela nao vem mais de 
cima e de fora para os profetas, mas veio em Cristo e permanece. A “palavra de 
Deus” também denota o conteúdo da revelagao. Nesse uso, a referencia é a uma

10 Sobre esse debate, cf. W. Koeppel, “Die Zahn-Harnacksche Streit über Geschichte des neutestamentlichen 
Kanons”, Theologische Studien und Kritiken  (1891): 102-57; Barth, “Die Streit zwischen Zahn und Hamack über 
der Ursprung des N. T. Kanons”, Neue Jahrbuch fü r  deutsche Theologie (1893): 56-80.

11 Irineu, Against Heresies, I, 20.
12 A. von Hamack, H istory o f  D ogm a, II, 38ss.; Wildeboer, H et Onstaan van de Kanon des Oude Verhond, 

107ss.; Eduard Reuss, D ie Geschichte der heiligen Schriften, Neuen Testaments (Braunschweig: C. A. Schwetsch- 
ke, 1874), §298s.; William Lee, The Inspiration o fH o ly  Scripture, 3a. ed., (Dublin: Hodges, Smith and Co., 1864), 
43; Theodor Zahn, “Kanon des Neue Testament", PRE3, IX, 768-96; idem, Grundriss der Geschichte des neutesta
mentlichen Kanons (Leipzig: Deichert, 1901).
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palavra ou palavras de Deus, juntamente com ordenangas, leis, mandamentos e 
estatutos que foram dados a Israel (Éx 9.20, 21; Jz 3.20; SI 33.4; 119.9, 16, 17, 
etc.; Is 40.8; Rm 3.2; etc.). No Novo Testamento, esse é o nome para o evange
lho, que foi revelado por Deus em Cristo e proclamado pelos apóstolos (Le 5.1; 
Jo 3.34; 5.24; 6.63; 17.8, 14, 17; At 8.25; 13.7; 1 Ts 2.13; etc.). Nao é impro- 
vável que o termo “palavra de Deus” as vezes seja usado na Escritura também 
para designar a lei escrita, portanto, uma parte da Escritura (SI 119.105). No 
Novo Testamento, esse uso nao pode ser comprovado. Também em Hebreus 
4.12 a “palavra de Deus” nao é idéntica á Escritura. Contudo, o Novo Testa
mento, de fato, considera os livros do Antigo Testamento como nada menos 
que “a palavra de Deus”. Deus, ou o Espirito Santo, é o autor primário que fala 
na Escritura por meio (óux, gen.) dos profetas (At 1.16; 28.25). Nesse caso, a 
Escritura é assim chamada tanto por causa de sua origem quanto por causa de 
seu conteúdo. Os significados formal e material da expressao estao intimamente 
interligados na Escritura.

Finalmente, a designagao “palavra de Deus” é usada para o próprio Cristo. 
Ele é o Logos em um sentido totalmente único. Revelador e revelagao ao mes
mo tempo. Todas as revelagoes e palavras de Deus, na natureza e na historia, na 
criagao e na recriagao, no Velho e no Novo Testamento, tém seu fundamento, 
unidade e centro nele. Ele é o sol: as palavras individuáis de Deus sao seus 
raios. A palavra de Deus na natureza, em Israel, no Novo Testamento, na Es
critura nunca podem, nem por um momento, ser separadas e abstraídas dele. 
A revelagao de Deus existe somente porque ele é o Logos. Ele é o primeiro 
principio de cognigao, em um sentido geral, de todo conhecimento, e, em sen
tido especial, como o Logos encamado, de todo o conhecimento de Deus, da 
religiao e da teologia (Mt 11.27).
0  TESTEM UNHO DA IGREJA
[109] Desde o inicio, a Sagrada Escritura foi reconhecida como a Palavra de 
Deus pelas igrejas cristas. Nao há dogma sobre o qual exista mais unidade do 
que o da Sagrada Escritura. A génese dessa crenga nao pode ser determinada: 
ela existe até onde a historia pode chegar. No Antigo Testamento, desde os 
tempos mais antigos em diante, a autoridade dos mandamentos e estatutos de 
YHWH, i.e., da Torá e dos profetas, é estabelecida. Em Israel, Moisés e os 
profetas sempre foram homens de autoridade divina, e seus escritos foram 
imediatamente reconhecidos como autoritativos. Com relagao a isso, a Torá 
[o Pentateuco] é primária. Em tempos posteriores, os judeus a identificaran! 
com a sabedoria divina e a chamaram de “imagem de Deus”, “filha de Deus”, 
“a toda-suficiente revelagáo destinada a todos os povos”, “o maior bem”, “o 
caminho da vida”. Se Israel nao tivesse pecado, ela teria sido suficiente. Mas 
os escritos proféticos foram acrescentados com o propósito de explicá-la. To
dos esses escritos sao divinos e santos, o padráo de doutrina e de vida, e pos- 
suem um conteúdo ilimitado. Nada neles é supérfluo: tudo tem importáncia
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-  cada letra, cada sinal, até mesmo a própria forma da palavra -  pois tudo 
vem de Deus. De acordo com Filo e Josefo, quando a inspirapao acontecía, 
os profetas ficavam em um estado de éxtase e inconsciencia, que esses au
tores compararam com a adivinhapao paga e, ocasionalmente, a estenderam 
a outras pessoas além dos profetas. Mas, apesar de tudo isso, a autoridade 
divina da Sagrada Escritura ficou inabalavelmente firme em seu pensamento. 
Efetivamente, porém, essa autoridade foi corroída pela doutrina que emer- 
giu gradualmente sobre a tradipao. A Escritura como tal, por fim, foi nova- 
mente considerada insuficiente e aumentada pela tradipao. Essa tradipao oral 
também [como se cria] veio de Deus e foi passada aos escribas por Moisés, 
Aarao, os andaos, os profetas e os homens da grande sinagoga. Finalmente, 
ela foi registrada na Mishna e na Gemara, que, como norma subordinada, foi 
acrescentada á norma primária e harmonizada com a Escritura com o auxilio, 
especialmente, de treze regras hermenéuticas.'3
A igreja primitiva
Embora a igreja crista, com Jesús e os apóstolos, rejeitasse toda a tradipao ju
daica, ela, desde o principio, reconheceu a autoridade divina da Escritura do 
Antigo Testamento.14 A igreja nunca ficou sem a Biblia. Ela aceitou ¡mediata
mente o Antigo Testamento, com sua autoridade divina, das maos dos apósto
los. Desde o inicio, a fé crista incluiu a crenpa na autoridade divina do Antigo 
Testamento. Clemente de Roma ensinou a inspirapao do Antigo Testamento 
com clareza total.15 Ele chama os escritos do Antigo Testamento de “os oráculos 
de Deus” (c. 53), “as Sagradas Escrituras que sao verdadeiras e inspiradas pelo 
Espirito Santo” (c. 45), cita textos do Antigo Testamento com a fórmula “o Es
pirito Santo diz” (c. 13) e chama os profetas de “ministros da grapa de Deus que 
pregavam [...] com a ajuda do Espirito Santo” (c. 8). Estendendo a inspirapao 
também aos apóstolos, ele diz que eles saíram para pregar “com a plena garan
da do Espirito Santo” (c. 42) e que Paulo tinha escrito aos crentes de Corinto 
“sob inspirapao do Espirito” (c. 47). De resto, os pais apostólicos fomecem 
pouco material sobre o dogma da Escritura. Embora haja concordancia sobre 
a inspirapao como tal, há alguma discordancia sobre seu escopo e seus limites. 
Pouco é dito sobre as Escrituras do Novo Testamento, e os escritos apócrifos 
sao, ás vezes, citados como se fossem canónicos. Os apologetas do 2o século 
comparam os autores da Escritura a uma cítara, lira ou flauta que o músico divi
no empregou como seu instrumento.16 A doutrina dos apóstolos está no mesmo

13 Leopold Zunz, D ie gottesdienstlichen Vortráge derJuden  (Berlim: A. Asher, 1832), 37ss.; F. W. Weber, Sys
tem der altsynagogalen palastinischen Theologie (Leipzig: Dórffling & Franke, 1880), 14ss., 78ss.; Emil Schürer, 
G eschichte des ju den  Volkes, II, 3, 305ss.; em inglés: A H istory o f  the Jewish P eople in the Time o f  Jesús Christ, 5 
vols. (1890; reimpressáo, Peabody, Mass.: Hendrickson, 1994), III, 306ss.

14 A. von Hamack, History o f  Dogm a, 1 ,41ss., 175ss., 287ss.; idem , The M ission and  Expansión o f  Christian- 
ity in the First Three Centuries, trad. James Moffatt (Nova York: Harper & Brothers, 1961), 242.

15 As referéncias numeradas apresentadas ao longo do texto relacionam-se aos capítulos da First Epistle to the 
Corinthians, de Clemente.

16 Justino Mártir, D iscourse to the Greeks, c. 8; Atenágoras, Heg. Pro Christo , c. 7.
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nivel da dos profetas. Assim como Abraao, nós também eremos que “a voz de 
Deus falou novamente por meio dos apóstolos de Cristo e tinha sido declarada 
por meio dos profetas”.17 Os evangelhos desfrutam da mesma inspiragao que os 
profetas “porque todos eles, como portadores do Espirito, falaram pelo mesmo 
Espirito de Deus”.18 Em Irineu já está presente um pleno reconhecimento da 
inspiragao de ambos os Testamentos: “As Escrituras sao perfeitas porque foram 
faladas por Deus e seu Espirito”. Eles possuem um só autor e um só propósi
to.19 Os pais da igreja também citam as Escrituras como “escrito divino”, “os 
escritos do Senhor”, “escritos soprados por Deus”, “literatura celestial”, “vo- 
zes divinas”, “uma biblioteca sagrada”, “a caligrafía de Deus”. Os autores sao 
chamados de “ministros da graga de Deus”, “órgaos da voz divina”, “a boca de 
Deus”, “portadores do Espirito”, “portadores de Cristo”, “inspirados”, “aqueles 
que sao conduzidos por Deus”, “aqueles que transbordam”, ou “cheios do Es
pirito divino”, etc.

O evento da inspiragao, portanto, é apresentado como um ato de condugao 
ou orientagao, mas especialmente como um ato de ditagao pelo Espirito San
to. Os escritores [da Escritura] nao sao autores, sao apenas escribas. Deus é o 
autor da Sagrada Escritura e seus escritores [humanos] foram simplesmente 
as maos do Espirito Santo. A Escritura é “uma carta de um Deus onipotente á 
sua criatura”.20 Nada há na Escritura que seja indiferente e supérfluo, mas tudo 
é cheio da sabedoria divina, “pois nada é sem significado ou sem o selo de 
que pertence a Deus”.21 Orígenes, em particular, fez o possível para chamar a 
atengao e afirmou que nem um jota ou um til era em vao na Escritura, que nada 
havia na Escritura “que nao viesse da plenitude da majestade divina”. De modo 
semelhante, Jerónimo disse: “Todo e cada discurso, todas as sílabas, sinais e 
períodos ñas Escrituras divinas sao cheios de significado e sopram sacramentos 
celestiais”. Portanto, a Sagrada Escritura era sem defeito e sem erro, até mesmo 
em assuntos cronológicos e históricos.22 Aquilo que os apóstolos escreveram 
deve ser aceito como se o próprio Cristo o tivesse escrito, pois eles estavam, 
por assim dizer, em suas maos. Agostinho, em sua carta a Jerónimo, escreve que 
cria firmemente que nenhum dos escritores canónicos “errou em nada daquilo 
que escreveu”. Portanto, quando há erro, “nao se pode dizer: o autor deste livro 
nao sustentou a verdade, mas ou a copia do livro foi defeituosa, ou o intérprete 
errou, ou vocé nao entendeu direito”.23 Ao mesmo tempo, contra o montañis
mo, a autoconsciéncia dos escritores no evento de inspiragao foi reforgada tao 
fortemente quanto possível. Irineu, Orígenes, Eusébio, Agostinho, Jerónimo, et 
al., reconheceram plenamente a presenga de investigagao anterior, diferengas

17 Justino Mártir, D ialogue with Trypho, 119.
l8Theophilus, To Autolychus, III, 12.
19 Irineu, A gainst H eresies, II, 28, IV, 9.
20 Cf. Irineu, Agostinho, Isidoro, etc. in P. Dausch, D ie  Schriftinspiration: Eine b iblische-geschichtliche Studie 

(Freiburg im Breisgau: Herder, 1891), 87 .
21 Irineu, Against H eresies, IV, 21, 3.
22 Teófilo, To Autolychus, 21; Irineu, Against H eresies, III, 5.
23 Agostinho, Against Faustus, XI, 5.
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no desenvolvimento intelectual, o uso de fontes e da memoria, diferengas de 
linguagem e de estilo. Alguns admitiram até mesmo uma diferenga no modo 
de inspiragao nos tempos do Velho e do Novo Testamento, ou até mesmo uma 
diferenga no grau de inspiragao, dependendo do estado moral do autor.24 Mas 
nada disso diminuiu sua crenga na origem divina e na autoridade da Sagra
da Escritura. Essa convicgao era universalmente aceita. Isso fica ainda mais 
poderosamente evidente a partir do uso prático da Escritura na pregagao, na 
argumentagao, no tratamento exegético da Escritora, etc., que ñas afirmagoes 
isoladas feitas por esses homens. Nesse primeiro período, a igreja estava mais 
preocupada com o estabelecimento do canon do que com o conceito de inspi
ragao, mas entendeu por escritos canónicos as “Escrituras divinas” e atribuíam 
autoridade somente a elas.25
A igreja medieval
A teologia dos tempos medievais nao foi além dos pais da igreja nem de- 
senvolveu a doutrina da inspiragao. Joao de Damasco menciona a Escritura 
apenas de passagem e diz que a lei e os profetas, os evangelistas e os apósto
los, pastores e mestres falaram pelo Espirito Santo e, portanto, a Escritura é 
“soprada por Deus”.26 Erigena afirma que devemos seguir a autoridade da Sa
grada Escritura em todas as partes, pois “a verdadeira autoridade nao só nao 
resiste á razao correta”, mas “toda autoridade que nao é aprovada pela correta 
razao deve ser vista como enferma”.27 Tomás de Aquino nao trata a doutrina da 
Sagrada Escritura mais do que Lombardo, mas, em sua doutrina da profecia, 
oferece seus pensamentos sobre a inspiragao.28 A profecia é, definitivamente, 
um dom do intelecto e consiste, primeiro, em inspiragao, i.e., uma “elevagao

24Novaciano, On the Trinity, 4; Orígenes, Against Calsus, VII, 4.
25 H. Denzinger, Enchiridion sym bolorum  et definitionum  (Wicerburgi: sumptibus Stahelianis, 1865), n. 49, 

125; K. R. Hagenbach, Lehrbuch der Dogm engeschichte, 3 vols. em 2 (Leipzig: Weidmann, 1840-41), I, §31ss.; 
tra d u jo  inglesa: A Textbook o f  the H istory o f  D octrines, trad. C. W. Buch e rev. Henry B. Smith, 2 vols. (Nova 
York: Sheldon, 1867); A. Zóllig, D ie Inspirationslehre des O rígenes (Freiburg im Breisgau e St. Louis, Mo.: 
Herder, 1902); *Rudelbach, Zeitschrift fü r  d ie  Geschichte Luthersche Theologie und Kirche  (1840); W. Rohnert, 
D ie Inspiration der Heiligen Schrift und ihre Bestreiter (Leipzig: Georg Bóhme [E. Ungleich], 1889), 85ss.; Wil- 
helm Kólling, D ie  Lehre von der Theopneustie (Breslau: C. Dülfer, 1891), 84ss.; *Cramer, G odgeleerde B ijdrage, 
IV, 49-121; W. Sanday, Inspiration: Eight Lectures on the E arly H istory and  Origin o f  the D octrine o f  B iblical 
Inspiration, being the Bampton Lectures fo r  1893 (Londres e Nova York: Longmans, Green and Co., 1893).

Nota do organizador: A lém  disso, veja as seguintes referéncias para as quais sáo apresentados os dados de 
publicasáo na bibliografía. Essas sáo obras a que Bavinck se refere em sua nota, obras que sáo dadas no inicio desta 
por9 áo da Gerefonneerde D ogm atiek  (par. 13, “Theopneustie”, e par. 11, “Bijzondere Openbaring”).

Fritzche (1828); Kónig (1882); as teologías do Antigo Testamento de Oehler, Schultz, Smend, Marti, A. B. 
Davidson; W. Lotz (1892); Kahler (PRE3), Nitzch (Lehrbuch), W. Schmidt (Dogmatik), von Oettingen (Dogmatik)', 
Voigt (Fundamentaldogmatiky, A. Kuyper, Encyklopaedie, II (347ss.; 429ss.); Riemens (1905); K. Walz (1884); J. 
Delitzsch (1872); P. Dausch (1891); C. H olzhey (1895); C. Resch (1906); Kropatschek (1903); Belarmino (Verbi 
Dei); Franzelin (1882); C. Pesch (Inspir.)\ J. Gerhard (Loe. Theol. I); Quenstedt (Theologia, I, cc. 3 ,4 );  J. Calvino 
(Instituías, I, VIss.); B. de Moor (Comm. I, 114-446); C. Vitringa (Doct. Christ. 1 ,36-123); Schleiermacher (Chris
tian Faith, §128ss.); Rothe (Zur. Dogm ., 12lss.); Phillippi (Kirch. G laub., 3 , 1, 125ss.).

26 Joáo de Damasco, The Orthodox Faith, IV, 17.
27 J. S. Erigena, The D ivisión ofN ature, I, 66ss.
28Tomás de Aquino, Summa Theol., II, 2, q. 171 ss.
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da mente em direpao á perceppao de coisas divinas”, que ocorre por “um mo- 
vimento do Espirito Santo”. Segundo, ela ocorre na revelapao, pela qual as 
coisas divinas podem ser conhecidas, a obscuridade e a ignorancia sao remo
vidas e a profecía é completada. A profecia também consiste em luz profética 
pela qual as coisas divinas se tornam visíveis, assim como as coisas naturais 
se tornam conhecidas pela luz da razao. Mas essa revelapao varia: ás vezes 
ocorre pela mediapáo dos sentidos, ás vezes pelo poder da imaginapao, ás 
vezes, também, de um modo puramente espiritual, como no caso de Salomao 
e dos apóstolos. A profecia “pela visao intelectiva”, falando de forma geral, é 
superior á que ocorre “pela visao da imaginapao”. Entretanto, se a “luz inte
lectiva” nao revela coisas sobrenaturais, mas também toma conhecidas a nós 
e nos capacita a discernir naturalmente as coisas cognoscíveis de um modo 
divino, entao essa “profecia intelectiva” é inferior á “visao imaginativa”, que 
revela verdades sobrenaturais. Os escritores da hagiografía geralmente escre- 
viam sobre assuntos que sao cognoscíveis por natureza, falando, nesse caso, 
“nao como se [falasse] a partir da pessoa de Deus, mas a partir de sua própria 
pessoa, com a ajuda da luz divina”. Portanto, Aquino reconhece vários modos 
e graus de inspirapao. Ele também escreve que os apóstolos receberam o dom 
de línguas para se tornarem capazes de pregar o evangelho a todas as napoes, 
“mas no que se refere ás coisas acrescentadas pela arte humana e em discurso 
ornado e elegante, o apóstolo foi instruido em sua própria língua, nao em 
línguas estrangeiras”. Da mesma forma, os apóstolos foram suficientemente 
capacitados com conhecimento para seu oficio, mas nao sabem tudo o que há 
para ser conhecido, e.g., aritmética, etc. Mas nenhum erro ou inverdade pode 
ocorrer na Escritura.29

A Escritura é discutida mais extensivamente por Boaventura no prólogo de 
seu Breviloquium. A Sagrada Escritura, ele escreve, se origina nao na pesquisa 
humana, mas na revelapao divina feita pelo Pai, através do Filho, no Espirito 
Santo. Ninguém pode conhecé-la sem a fé, pois Cristo é seu conteúdo. Ela é o 
corapáo de Deus, a boca de Deus (o Pai), a língua de Deus (o Filho), a cañeta de 
Deus (o Espirito Santo). Merecem considerapao os quatro aspectos da Escritu
ra: (1) seu sopro; ela contém muitas partes, Velho e Novo Testamento, e vários 
tipos de livros, a saber, históricos, legáis, proféticos, etc.; (2) sua extensáo: ela 
descreve todas as épocas e períodos desde o inicio do mundo até o dia do juízo 
em trés fases, a saber, sob a lei da natureza, a lei escrita, e a lei da grapa, ou em 
sete períodos específicos; (3) sua altura: ela descreve as diferentes hierarquias, 
a eclesiástica, a angelical, e a divina; (4) sua profundidade: ela tem vários sig
nificados figurativos. Embora a Sagrada Escritura empregue várias formas de 
falar, ela é sempre genuína. Nao há falsidade nela. O autor totalmente perfeito, 
o Espirito Santo, nao podia inspirar nada que fosse falso, trivial ou infame. Ler 
e estudar a Escritura, portanto, é uma necessidade urgente. Para esse fim, Boa- 
ventura escreveu seu precioso Breviloquium.

™Ibid., I, q. 32, art. 4; II, 2, q. 110. art. 4 ad. 3.
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Embora Duns Scotus, no prólogo de seu Sentenciae, desenvolva vários 
fundamentos sobre os quais a crenga na Sagrada Escritura repousa (como 
a profecia, a harmonía interna, a autenticidade, os milagres, etc.), ele nao 
trata da doutrina da Escritura. Em outra parte, também, encontramos pouco 
material para o dogma da Escritura no escolasticismo. Nao havia necessi
dade de uma discussao especial sobre o locus da Escritura Sagrada, porque 
sua autoridade era bem estabelecida e incontestada. Nao obstante, a pesquisa 
continuada sempre encontra mais do que era esperado no comego. Kropats- 
check, em sua obra,30 trata primeiro do uso prático da Escritura nos tempos 
medievais e depois passa a examinar a doutrina da Escritura em vários teó
logos, como Grosseste, Occam, Biel, etc. A discussao mais notável e mais 
extensa da doutrina da Escritura é feita por Wycliffe, um proponente muito 
rigoroso da autoridade exclusiva e divina da Sagrada Escritura, que diz que 
ela é a palavra sagrada de Deus, nunca mente, tem Cristo como seu conteúdo 
e é dada a todos os cristaos para ser lida e explorada.31 O assim chamado 
principio formal da Reforma nao foi articulado inicialmente por Lutero e 
Zwínglio, mas existia muito antes deles, tanto na teoría quanto na prática. 
Pelo menos formalmente, a Escritura desfrutava de influencia incontestada 
nos tempos medievais. Ela era representada simbólicamente como a água 
da vida, glorificada em panegíricos, venerada e adorada como a imagem de 
Cristo, copiada, ilustrada, encadernada e apresentada da forma mais luxuosa. 
Ela ocupava um lugar de honra nos concilios, era preservada como reliquia, 
usada ao redor do pescogo como um amuleto, queimada juntamente com os 
mortos e usada como base para se fazer um juramento. Ela também era lida, 
estudada, explicada e traduzida -  muito mais do que os protestantes pensaram 
mais tarde.32 Oposigao á Escritura simplesmente nao existia. Nem mesmo 
Abelardo diz que os profetas e apóstolos erraram ao escrever, mas diz ape
nas que eles erravam de vez em quando como pessoas.33 Com relagao a isso, 
Abelardo recorreu a Gregorio, que também reconheceu isso no caso de Pedro. 
Ás vezes, dizia ele, eles eram privados dessa “graga de profecia” para que se 
mantivessem humildes e reconhecessem que recebiam e possuíam o Espirito 
de Deus (“que nao pode mentir nem falhar”) apenas como dom. Nem Ago- 
bard de Lyons foi um oponente da inspiragao. Ele apenas defendeu, contra 
Fredegis de Tours, uma interpretagao mais orgánica, que oferega uma expli- 
cagáo melhor da linguagem, do estilo, das irregularidades gramáticas, etc., da

30Friedrich Kropatscheck, D as Schriftprinzip d er  lutherischen K irche (Leipzig: A. Deichert, 1904).
31 John W iclif, D e Veritaíe Sacrae Scrip turae, edÍ9 ao crítica de Rud Buddensieg, 3 vols. (Leipzig: D ie- 

trich, 1904).
32 F. Vigouroux, Les Livres Saints et la  critique rationaliste , 5 vols. (Paris: A. Roger et F. Chem oviz, 1890-

1902), I, 226ss.; J. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des M ittelalters, 8 vols. (Freiburg 
um Breisgau: Herder, 1881-94), I, 48ss.; Kropatscheck, D as Schrisftprinzip; G. Rietschel, “Bibellesen und Bibel- 
verbot”, PRE3, II, 700-713; Franz Falk, D ie Bihel am Ausgange des M ittelalters  (Colonia: J. P. Bachem, 1905).

33 P. Abelardo, Sic et Non, org. E. L. T. Henke e G. S. Lindenkohl (Marburgi Cattorum: Sumtibus et typis 
Librarie academ. Elwertianae, 1851), 10-11.
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Biblia.34 Eclesiásticamente, a inspirapao e a autoridade da Sagrada Escritura 
era repetidamente declarada e reconhecida.35
Catolicismo romano tridentino
[110] O concilio de Trento, em sua quarta sessao, declarou que a verdade está 
“contida nos livros escritos e ñas tradipoes nao escritas que, recebidas pelos 
apóstolos dos lábios do próprio Cristo, ou dos próprios apóstolos, o Espirito San
tos prescreveu. [Elas] chegaram até nós, transmitidas, por assim dizer, de mao 
em mao. Seguindo, entáo, o exemplo dos pais, [a igreja] recebe e venera com 
um sentimento de piedade, e reverencia todos os livros tanto do Velho quanto do 
Novo Testamento, pois o mesmo Deus é o autor dos dois. As tradipoes [também 
sao aceitas], quer se refiram á fé ou á moral, como tendo sido ditadas oralmente 
por Cristo ou pelo Espirito Santo...”. Embora a inspirapao, aqui, seja estendida á 
tradipao, ela também é claramente atribuida ao Espirito Santo. Entre os teólogos 
católicos romanos, contudo, logo surgiu discordancia sobre a natureza e o alcan
ce da inspirapao. Tanto a expressao “o autor de ambos [os Testamentos]” quanto 
a palavra “ditadas” foram interpretadas de formas variadas.

Em geral, os teólogos do século 16 ainda estavam comprometidos com 
a perspectiva mais rigorosa dos pais da igreja e da escolástica. Eles eram 
principalmente adeptos de Agostinho na doutrina da grapa, jansenistas, agos- 
tinianos e dominicanos. Os membros mais proeminentes dessa “escola” sao 
Melchior Canus, Bañez, Baius e Jansen, Billuart, Rabaudy, Fernandez, mas 
também vários jesuítas, como Testatus, Costeras, Turrianus, Salmerón, Gre
gorio de Valéncia, et al. Todos esses homens afirmavam que o Espirito de 
Deus exerceu uma influéncia positiva sobre os autores, uma influéncia que 
se estendeu até mesmo ás palavras, individualmente. Mas logo surgiu uma 
escola de pensamento menos rigorosa entre os jesuítas. Em 1586, Lessius e 
Flamelius comeparam a lecionar no colégio jesuíta de Louvain e ali defende- 
ram (ínter alia) as proposipoes: (1) “para que algo seja Escritura Sagrada náo 
é necessário que as palavras, individualmente, sejam inspiradas pelo Espiri
to Santo; (2) “também náo é necessário que as verdades e sentenpas indivi
duáis sejam imediatamente inspiradas pelo próprio Espirito Santo como au
tor; (3) e que um livro do nivel, digamos, de 2 Macabeus, embora escrito pelo 
esforpo humano sem a assisténcia do Espirito Santo, produzam a Sagrada Es
critura se o Espirito Santo, mais tarde, testificar que nao há nada falso nele”. 
A inspirapáo verbal é rejeitada aqui. A inspirapáo imediata de muitas coisas
-  épocas históricas com as quais os autores tinham familiaridade -  é conside
rada desnecessária e, para alguns livros, uma inspirapao posterior (chamada 
de “aprovapao subseqüente ou a posteriori do Espirito Santo”, por Bonfrére)

34 W. Münscher, Dr. Wilhelm Münschers Lehrbuch der christlichen Dogm engeschichte , org. D. Von Coelln, 
3a. ed. (Cassel: J. C. Krieger, 1832-38), II, 1, 105; P. A. Klap, “Agobard van Lion”, Theologische Tijdschrift 29 
(margo de 1895): 146ss..

35 Heinrich J. D. Denzinger, Enchiridion sym bolorum  definitionum et declarationum  de rebus f id e i e t morum  
(Wirceburgi: Sumptibus Stahelianis, 1865), n. 296, 386, 367, 600.
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foi considerada suficiente. As faculdades de Louvain e Douai condenaram 
as proposigoes, mas outras desaprovaram essa censura e o papa nao tomou 
uma posigáo. As duas primeiras proposigoes foram amplamente aceitas, mas a 
terceira ocasionou uma diferenga de opiniao sobre a inspiragao, que persistiu 
entre os teólogos católicos até tempos recentes.

A doutrina infalível da igreja é que Deus foi o autor primário da Escritura, 
e essa doutrina, portanto, estava acima de qualquer dúvida. Mas ainda havia 
lugar, porém, para a questao de qual tipo de atividade da parte de Deus era 
necessária para que Ele fosse o autor de um livro da Biblia e conferisse a ela 
autoridade divina. Em geral, a resposta ainda era que a atividade divina tinha de 
estar presente e, de fato, estava presente na inspiragáo, mas a natureza da inspi
ragao era, por sua vez, interpretada de forma muito diversa. Alguns criam que 
ela sempre incluía revelagao, nao somente daquilo que era desconhecido pelos 
autores, mas também daquilo que era conhecido por eles. Outros eram de opi
niao que, no segundo caso, a inspiragao nao tinha de incluir revelagao, mas pre- 
cisava apenas consistir em um impulso divino e em orientagáo divina na escrita 
do livro. Ainda outros se inclinavam para a ideia de que um tipo negativo de 
assisténcia, uma preservagáo do erro, era suficiente, ou que, de qualquer forma, 
uma orientagáo positiva especial no processo de escrita era limitada ás questóes 
de fé e conduta. Assim Bonfrére, em seu Praeloquia in Scripturam Sacram (c. 
8), distinguiu tres formas pelas quais o Espirito Santo podia guiar os autores dos 
livros da Biblia: antecedentemente, concomitantemente e subsequentemente. A 
primeira era a inspiragáo real, concreta, e ocorreu primariamente na profecia 
quando ela tratava de assuntos que os autores náo poderiam saber por si mes
mos. A segunda consistia em uma forma de assisténcia negativa, que protegeu 
os autores do erro e foi dada, principalmente, no processo de registro da histo
ria, que os autores podiam saber como resultado de sua investigagáo. A terceira, 
que consiste na aprovagáo subseqüente de um livro pelo Espirito Santo, podia, 
de forma abstrata, ser suficiente para o propósito de conferir autoridade divina 
a um certo livro, mas Bonfrére disse que isso era uma questao de julgamento, 
náo de fato. De fato, de acordo com ele, nem um só livro da Escritura tinha se 
tomado um livro canónico somente por uma aprovagáo subseqüente de Deus. 
Essa teoría sobre a inspiragáo, embora, em principio, náo deva ser condenada, 
pode, na prática, ser aplicada, como Mariana disse, somente a umas poucas de- 
claragóes de autores profanos que foram citados na Sagrada Escritura e, assim, 
adquiriram autoridade divina, como acontece em Atos 17.28 e Tito 1.12. Ape
nas uns poucos teólogos, como Daniel Haneberg,36 foram adiante e afirmaram 
que havia também um grupo de livros na Biblia que tinha assegurada autorida
de canónica apenas por uma aprovagáo subseqüente.

Muito mais predominante, porém, era a interpretagáo de que a orientagáo 
do Espirito -  pelo menos no que se refere a assuntos que os autores podiam

36 Em seu Versuch einer Geschichte der biblisehen Offenbarung ais E inleitung in s  a lte  und neue Testament 
(Regensburg: G. Joseph Manz, 1850).
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conhecer por sua própria investigagao -  consistiu apenas em uma assisténcia 
passiva ou negativa que os preservou do erro. Essa foi a interpretagao de 
inspiragao sustentada (ínter alis) por Philipp Neri Chrismann em seu Regula  

fid e i catholicae  (1854) e Richard Simón, em seu H istoire critique du Vieux 
Testament (1689). Uma modificagao dessa interpretagao foi introduzida por 
Holden, um doutor da Sorbone, que, em seu D ivinae fid e i analysis (1770), 
admitiu uma inspiragao real no caso de verdades de fé e moralidade, mas, 
com respeito ao conteúdo restante da Escritura, ensinava apenas o tipo de 
assisténcia que todo crente possui. A inspiragao foi, portanto, limitada á parte 
ético-religiosa da Sagrada Escritura e, em maior ou menor grau, a falibilidade 
foi permitida ao restante de seu conteúdo. Essa já tinha sido, anteriormente, a 
interpretagao de Erasmo, e, no século 19, encontrou aceitagao entre uma va
riedade de teólogos católicos romanos. Sob influencia de Schleiermacher, os 
representantes da escola católica de Tübingen, Drey, Kuhn e Schanz relacio
naran! a inspiragao ao organismo da Escritura e ensinaram, consequentemen- 
te, que ela se estendia ás diferentes partes da Escritura em graus variados.37 
Embora a inspiragao fosse, portanto, uma propriedade da Escritura como um 
todo, ela estava associada á infalibilidade somente ñas partes que contém 
verdades de fé e moralidade. No caso de outros assuntos, incidentais, secun- 
dários, podia-se admitir que a Escritura continha maiores ou menores erros. 
Mais tarde, também, até mesmo depois do Concilio Vaticano [I], encontramos 
essa interpretagao ñas obras de vários teólogos católicos romanos, dentre os 
quais citamos Bertolo, Cardeal Newman, Abade Le Noir, Fr. Lenormant, o 
arcebispo de Hulst, de Broglie, Langen, Rohling.
Catolicismo romano moderno
Nao obstante, essa interpretagao da inspiragao está muito longe de ser a acei
ta. Depois da Reforma e até mesmo hoje, a maioria dos teólogos católicos 
romanos segue por um meio termo. Por um lado, eles rejeitam o tipo ampio 
de inspiragao que se admite ter consistido somente em assisténcia negativa 
ou aprovagao subseqüente, pois, nesse caso, todas as decisóes dos concilios, 
toda a verdade, onde quer que ocorra, pode ser inspirada. Por outro lado, eles 
também rejeitam a inspiragao estritamente verbal, textual, “exata”, segundo 
a qual nao apenas todos os assuntos, mas até mesmo as palavras, consoan- 
tes e vogais, individualmente, foram ditadas e inspiradas, crendo que muitos 
assuntos e palavras eram conhecidos pelos autores e, portanto, nao tinham 
de ser inspirados. As diferengas de linguagem e estilo, o uso de fontes, etc. 
também provam que essa inspiragao verbal e literal está incorreta. Suficiente, 
portanto, é a “inspiragao real”, que, ás vezes, consiste em revelagao específica

57 J. S. von Drey, D ie Apologelik a is wissenschaftliche Nachweisung der Gosttlichkeit des Chrislenlhums in 
seiner Erscheinung, 2 vols. (Mainz: Florian Kupferberg: 1838-43), I, 204ss.; J. von Kuhn, Einleitung in d ie  Ka- 
tholische D ogm atik  (Tübingen: Laupp and Siebeck, 1859), 9ss.; Paul Schanz, Apologie des Chrislenlhums, 3 vols. 
(Freiburg im Breisgau: Herder, 1895), II, 318ss.; em inglés: A Christian Apology, 2*. ed., 3 vols., trad. Michael F. 
Glancey e Victor J. Schobel (Dublin: M. H. Gilí; Nova York: F. Pustet, 1897-1902).
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e, ás vezes, apenas em assisténcia. Encontramos essa teoría em Belarmino, 
C. a Lapide, na teologia de Wirceburg, Marchini e numerosos teólogos em 
tempos recentes.38

Parece que o Concilio Vaticano [I] e os pronunciamentos papais também 
tomaram posipoes que favorecem essa tendéncia. Embora o Concilio Vaticano 
[I] náo tenha desenvolvido nenhuma teoría específica, ele condenou as teorías 
da inspirapao subseqüente e a da mera assisténcia e, depois de repetir o decre
to do Concilio de Trento, declarou que a igreja considera os livros da Sagrada 
Escritura “santos e canónicos nao porque eles foram somente compostos pelo 
empreendimento humano e somente mais tarde aprovados pela autoridade [da 
igreja], nem porque eles contenham revelapáo sem erro, mas porque, escritos 
sob a inspirapao do Espirito Santo, tém Deus como seu autor e porque foram 
entregues como tais á igreja”. No capítulo 2.4, o concilio mais uma vez chama 
os livros da Sagrada Escritura de “divinamente inspirados” e, no capítulo 3, 
“Sobre a Fé”, declara que “a fé divina e católica eré em todos os assuntos que 
estáo contidos na palavra de Deus, seja na Escritura ou na tradipáo...”. Esse 
decreto é perfeitamente claro em interpretar a inspirapao como uma atividade 
positiva de Deus, por um lado, e, por outro, considerar a infalibilidade da 
Escritura como uma conseqüéncia da inspirapáo. Leáo XIII adotou a mesma 
posipáo em sua encíclica Providentissimus Deus, 18 de novembro de 1893, 
em sua carta de 8 de setembro de 1899, ao clero francés, e em sua carta de 
25 de novembro de 1899, á Ordem dos Frades Menores (franciscanos). Na 
encíclica, a inspirapáo é definida da seguinte forma:

Pois, por poder sobrenatural, ele [o Espirito Santo] de tal forma 
os moveu e impeliu a escrever [os autores sagrados] -  ele estava 
de tal forma presente para eles -  que as coisas que ele ordenou, e 
somente essas, primeiro, corretamente as entenderam, entáo dese- 
jaram escrevé-las, e finalmente as expressaram em palavras ade- 
quadas e com infalível verdade. De outra forma, nao se poderia 
dizer que ele era o autor de toda a Escritura.39

38 J. B. Franzelin, Tracíatus de divina traditione et scrip tura , 3a. ed. (Roma: Typeographia Polyglotta, 1882);
G. Perrone, Praelectiones theologicae, 9 vols. (Lovanii: Vanlinthout et Vandenzande, 1838-43), IX, 66ss.; Joseph 
Kleugten, D ie Theologie der Vorzeit, 5 vols. (Münster: Theissing, 1867-74), I, 50ss.; Franz L. B. Liebermann, 
Instituüones theologicae , 2 vols. (Moguntiae: Sumptibus Francisci Kirchhemii, 1857), I, 385; Heinrich Denzinger, 
Vier Bücher von der religiósen Erkenntniss, 2 vols. (Würzburg: Verlag der Stahel’schen Buch-und-Kunst-hand- 
lung, 1856-57), II, 108; M. J. Scheeben, Handbuch d er  katholischen D ogm atik , 4 vols. (Freiburg i. B.: Herder, 
1873-1903), I, 109ss.; em inglés, trad u ces selecionadas, veja A M anual o f  Catholic Theology Base don Scheeben ’s 
D ogm atik , 2a. ed., trad. e org. Joseph W ilhelm e Thomas B. Scannell, 2 vols. (Londres: Kegan Paul, Trench, Triib- 
ner; Nova York: Catholic Publication Society, 1899-1901); J. B. Heinrich, Dogm atische Theologie, 2a. ed., 10 vols. 
(Mainz: F. Kirchheim, 1881-1904), I, 709ss.; Franz Schmid, D e inspirationis bibliorum vi e t ratione (Brixinae: 
Typis et sumptibus bibliopolei Wegeriani, 1885); G. J. Crets, D e d ivina bibliorum inspiratione (Lovanii: Excude- 
bant Vanlinthout Fratres, 1886); C. Pesch, D e inspiratione sacrae scripturae  (Friburgi Brisgoviae: Herder, 1906), 
402ss.; G. M. Jansen, Praelectiones Theologiae Fundamentalis (Utrecht, 1875-77), I, 767ss.; Paulus Mannens, 
Theologiae D ogm aticae Institutiones, 3 vols. (Roermond: J. J. Romen, 1901-3), I, 190ss.

39The Papal Encyclicals, 1878-1903, Claudia Carien IHM, 1981.
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Entre os teólogos católicos romanos, contudo, todos esses pronunciamentos 
estao muito longe de promover a unidade em suas interpretagóes sobre a ins
piragáo. Reconhecidamente, eles tiveram influéncia. Enquanto, no passado, os 
proponentes de uma interpretagáo mais livre estavam inclinados a restringir a 
inspiragao ao conteúdo ético-religioso da Escritura, e, em outros assuntos, ad
mitir sua falibilidade, eles agora buscam a solugao para as dificuldades em outra 
diregao. Para eles, o dogma da inspiragáo, eles dizem, é certo: toda a Escritura é 
inspirada e, portanto, infalível em sua totalidade e em todas as suas partes. Por
tanto, a diferenga náo é sobre o dogma em si, eles alegam, mas sobre aquilo que 
decorre dele para o criticismo e a exegese da Escritura. Quando alguns teólogos 
deduzem desse dogma que a Escritura é absolutamente infalível em todos os 
assuntos que contém, essa é uma posigáo táo unilateral quanto a de outros, que 
admitem a presenga de erros e equívocos na Escritura. A Escritura é muito cer- 
tamente verdadeira, mas verdadeira no sentido em que a própria Escritura pla- 
neja ser, e náo no sentido que nós, com nossa ciéncia natural, exata e histórica 
impomos sobre ela. Portanto, antes de tudo, quando levamos em consideragáo 
cada narrativa e relato da Escritura, somos obrigados a examinar o que o autor e 
o que Deus, através de cada autor, quería dizer com isso. Em geral, já podemos 
dizer, nesse ponto -  e, de forma abstrata, isso é reconhecido por todos -  que a 
Biblia nao é um manual de geologia, física, astronomia, geografía ou historia. 
Isso náo significa que a Escritura náo contenha várias afirmagóes sobre tudo 
isso, mas, em cada caso, temos de examinar o que o autor quería dizer, se ele 
realmente quería nos dar uma informagáo pertencente a essas ciéncias ou se ele 
incluiu e registrou essas informagóes com outro propósito. Se, em um manual 
de lógica, temos uma sentenga (digamos: “Gaio é um criminoso”), náo é propó
sito do autor comunicar um fato histórico, mas apenas tomar conhecido o con
teúdo lógico da sentenga. Isso acontece frequentemente também ñas Escrituras. 
O Salmo 14 contém as palavras “náo há Deus”. Náo é essa a opiniáo do autor, 
mas um pronunciamento citado por ele para nos comunicar os sentimentos de 
uma pessoa ímpia. Paulo geralmente usa argumentos ad hominem, mas isso náo 
é feito para nos dar uma ligáo de lógica, nem para nos comprometer com sua 
argumentagáo, apenas com o assunto que ele quer provar.

Essa verdade deve ser expandida e aplicada a toda a Escritura. Os leitores 
devem distinguir entre verdade absoluta e relativa (ou económica), entre erros 
formáis e materiais, entre aquilo que os autores dizem e o que eles querem dizer, 
entre verdade natural, científica ou histórica e verdade literária e poética em ge
ral, entre o modo pelo qual escrevemos a historia e o modo pelo qual os antigos 
semitas faziam isso. Se cuidadosamente conservarmos essa distingáo em mente 
[como se diz] e a aplicarmos a nossa crítica e a nossa exegese da Escritura, pode 
muito bem acontecer que muitas partes da Escritura, que até agora tinham sido 
vistas como historia, provem náo ser historia em nosso sentido, nem tenha sido 
esse o intento do autor, portanto, nem do Espirito Santo. Materialmente, portan
to, essas partes podem ser fábulas, mitos, sagas, lendas, alegorías ou represen-
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tagoes poéticas que o autor, sob a orientagao do Espirito Santo, pegou de outras 
fontes ou de tradigóes oráis populares, nao para nos dizer que tudo aconteceu 
literalmente dessa forma, mas para nos ensinar uma verdade religiosa ou moral 
através disso como uma ilustragao. Esse é o caso, argumentam eles, provavel- 
mente, da narrativa da criagao, da historia de Adao e Eva no paraíso, de muitas 
narrativas dos primeiros onze capítulos de Génesis, da historia dos patriarcas, 
etc. Até mesmo a autenticidade dos livros da Biblia pode ser examinada livre- 
mente. Mesmo que o Pentateuco nao tenha sido escrito por Moisés, e muitos 
salmos atribuidos a Davi nao sejam de Davi, e a segunda parte de Isaías seja de 
autor diferente do que escreveu a primeira parte, isso nao diminuí a inspiragao 
divina e a autoridade da Escritura. A inspiragao é certa, mas a autenticidade 
está aberta a questao. Como um livro divino, a Biblia está acima de toda crítica, 
mas um livro humano pode, como toda literatura, ser examinado por métodos 
e padróes histórico-críticos. Os teólogos católicos romanos estavam errados, 
como agora se diz, quando, algum tempo atrás, sob a influéncia da teoria da 
inspiragao verbal estrita dos protestantes, voltaram-se contra seu companheiro 
católico romano Richard Simón [1638-1712], Os protestantes nao tém escolha 
senao defender a teoria da inspiragao estrita, pois, se ela entrasse em colapso, 
tudo o mais entraría em colapso também. Mas os católicos romanos podem, 
de várias formas, acomodar-se á erudigao contemporánea, já  que, para eles, o 
dogma permanece firme com base na autoridade da igreja.40

Essa tendéncia de “concessionismo”, como é chamada na Franga, langou a 
doutrina católica romana da Escritura em uma séria crise, cujo curso e resulta
do merecem ser acompanhados com interesse. Embora muitas pessoas se opo- 
nham a ele e o contestem,41 sua influéncia está se espalhando nao somente entre 
os círculos exegéticos, mas também nos círculos de historiadores e teólogos 
dogmáticos, e nao apenas entre os jesuítas, mas também entre os membros de 
outras ordens. No caso de alguns estudiosos, ele está claramente associado ao 
movimento do Americanismo ou Catolicismo Reformado. Em janeiro de 1902,

40 Marie-Joseph Lagrange, artigos em Revue biblique Internationale, 1896 e 1897 (nota do organizador: as 
seguintes páginas em Revue biblique  5 [1896] contém itens escritos por Lagrange: 5, 78, 127, 199, 281, 381,
440, 452, 485, 618, 644); idem, La méthode historique surtout á p ro p ó s  de l ’Ancien Testament (Paris: Lecoffre,
1903); F. Prat, “Le nem divin est-il intensif em hébreu?” R evue biblique internationale 10 (1901): 497ss.; idem , 
La B ible et Vhistoire (Paris: Librairie Bloud et Cié., 1905); A. F. Loisy, Études bibliques (Paris: A. Picard et Fils,
1901); A. Houtin, La question biblique chez les catholiques de France au X IX  siécle  (Paris: A. Picard, 1902); F. 
von Hummelauer, Exegetisches zur Inspirationsfrage (Freiburg im Breisgau e St. Louis, Mo.: Herder, 1904); * A. 
Poels, K atholiek  (dezembro de 1898); *Rieber, D er M oderne K am p f um die B ibel (1905); N. Peters, D ie grund- 
satzliche Stellung der katholische Kirche zur Bibelforschung (Paderborn: F. Schóningh, 1905); H. Hópfi, D ie  
hóhere Bibelkritik, 2a. ed. (Paderborn: Ferdinand Schóningh, 1905); C. Holzhey, Schópfung, B ibel undInspiration  
(Mergentheim: Cari Ohlinger, 1902). Veja também as obras de Comely, Knabenhauer, Zapetal, Engelkemper, 
Schell, Zanecchia, etc.

41 A. J. Delattre, Autour de la question biblique  (Liége: H. Dessain, 1904); L. Fonck, D er K am p f um die  
Wahrheit der h. Schrift seit 25 Jahren  (Innsbrück: F. Rauch, 1905); *G. Pletl, Wie s teh ts ’s  m it d ie  menschliche 
A utoritat d er heilige Schrift (Fulda, 1905); Pesch, D e Inspiratione Sacrae Scripturae, 511-52; idem, “Zur Inspira- 
tionslehre”, Stimmen aus M aría Laach  (janeiro-marío de 1906); R. Peeters, “Onze heilige boeken”, D e Katholiek  
(marco-abril de 1906); L. Billot, D e Inspiratione sacrae Scripturae  (Roma: ex Typographia Polyglotta S. C. de 
Propaganda Fide, 1903).
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Leáo XIII designou uma comissao interna composta de catorze membros cujo 
mandato era estudar todas as questóes relacionadas á Escritura. Pió X, em sua 
carta de 27 de margo de 1906, insistiu no estudo da Escritura, exigindo que os 
estudiosos náo se desviassem do ensino da igreja, mas que levassem a sério a 
erudigáo recente. Mas somente o futuro dirá se todo esse desenvolvimento ter
minará em uma decisao papal.
O  SURG1MENT0 DO PROTESTANTISM O CRITICO
[111] Os reformadores aceitaram a Escritura e seu caráter soprado por Deus e 
soprando Deus como ela foi entregue a eles pela igreja. Lutero, de vez em quan
do, de seu ponto de vista soteriológico, expressava uma opiniao desfavorável 
sobre alguns livros da Biblia (Ester, Esdras, Neemias, Tiago, Judas e Apocalip
se) e admitia algumas discrepancias menores, mas, por outro lado, ele susten- 
tava a inspiragao da Escritura no sentido mais estrito, estendendo-a até mesmo 
as próprias letras.42 Embora as confissoes luteranas nao tenham dedicado um 
capítulo á Escritura, sua origem e autoridade divina sao sempre pressupostas.43 
Os dogmáticos luteranos, Melanchthon, em seu prefácio aos seus Loci, Chem- 
nitz, Gerhard, etc., todos tém a mesma interpretagáo. Quenstedt e Calovius náo 
foram os primeiros a usar essa linguagem, mas Gerhard já chama os autores de 
“amanuenses de Deus”, as “máos de Cristo”, e os “notários públicos” e “este
nógrafos do Espirito Santo”.44 Mais tarde, os teólogos apenas desenvolveram 
e aplicaram essa nogáo.45 Entre os eruditos reformados, encontramos a mesma 
doutrina da Escritura. Zwínglio frequentemente dá prioridade á palavra inter
na sobre a externa, salienta discrepancias históricas e cronológicas e, ás ve- 
zes, estende a inspiragáo também a autores pagáos.46 Mas Calvino considera

42 K. G. Bretschneider, Luther an Unsere Zeit (Erfurt: G. A. Keysers, 1817); D. Schenkel, D as Wesen des 
Protestantism us, 3 vols. (Schaffhausen: Brodtmann, 1846-51), II, 56ss.; J. Kóstlin, The Theology* o f  Luther, trad. 
Charles e. Hay, 2 vols. (Filadélfia: Lutheran Publication Society, 1897), II, 5 2 lss.; W. Rohnert, Was lehrt Luther 
von der inspiration der H eiligen Schrift (Leipzig: Ungleich, 1890); Fr. Pieper, “Luther’s Doctrine o f  Inspiration”, 
Presbyterian and  Reform ed R eview  4  (abril de 1893): 249-66; Thimm, “Luther’s Lehre von dem Heilige Schrift”, 
N eue Kirchliche Zeitschrift (1896): 644-75; Undritz, “Die Entwicklung des Schriftprinzips bei Luther in den An- 
fangjahren der Reformatie”, Neue Kirchliche Zeitschrift (1897): 521 -42; J. Kunze, Glaubensregel, H eilige Schrift, 
und Taufbekenntnis (Leipzig: Dórffling & Franke, 1899), 496-529; Johannes Preuss, D ie Entwicklung des Schrift
prinzips bei Luther bis zu r Leipziger D isputation  (Leipzig: Chr. Henn. Tauchnitz, 1901); K. Thieme, Luthers 
testament w ider Rom in seinen schmalkadischen Artikeln  (Leipzig: A. Deichert’sche Verlagsbuchh nachf. [George 
Bóhm e], 1900); Otto Scheel, Luthers Stellung zu r heiligen Schrift (Tüb'mgen : J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1902); 
J. C. S. Locher, D e leer van Luther over Gods w oord  (Amsterdá: Scheffer, 1903).

43Augsburg Confession, prefácio 8, art. 7; Sm alcad Articles, II, art. 2, 15; Formula o f  Concord, I, Epit. De 
comp. regula atque norma, 1; cf. N ósgen, “Die Lehre der Lutherschen Sym bole von der heilige Schrift”, Neue 
Kirchliche Zeitschrift (1895): 887-921.

441. Gerhard, Loci Theol., 1, c. 2, §18.
45 Heinrich Heppe, D ogm atik des deutschen Protestantism us im sechzehnten Jahrhundert, 3 vols. (Gotha: F. 

A. Perthes, 1857), I, 207-57; K. A. Von Hase, H utterus redivivus: O der D ogm atik der Evangelisch-Lutherischen  
K irch e(Leipzig: Breitkopfund Hartel, 1883), § 38ss.; H. F. F. Schmid, D ie D ogm atik der evangelisch-lutherischen  
Kirche (Erlangen: C. Heyder, 1843), c. 4; em inglés: The D octrinal Theology> o f  the E vangelical Lutheran Church, 
trad. e rev. H. E. Jacobs e C. E. Hay, 5a. ed. (Filadélfia: United Lutheran Publication House, 1899); W. Rohnert, D ie  
Inspiration der heiligen Schrift und ihre Bestreiter (Leipzig: Georg Bóhme [E. Ungleich], 1889), 169ss.; Wilhelm  
K ólling, D ie Lehre von d er  Theopneustie (Breslau: C. Dülfer, 1891), 212ss.

46Eduard Zeller, D as theologische System Zwinglis (Tübingen: L. F. Fues, 1853), 137ss.; C. Sigwart, Ulrich
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a Escritura, no sentido pleno e literal, como a Palavra de Deus.47 Embora nao 
reconhepa a carta aos Hebreus como paulina, ele a considera canónica, e ad
mite a existéncia de erro em Mateus 22.9 e 23.25, mas nao nos autógrafos.48 
Quase todas as confissóes reformadas possuem um artigo sobre a Escritura e 
expressa, claramente, sua autoridade divina,49 e todos os teólogos reformados, 
sem excepáo, assumem a mesma posipao.50 Ocasionalmente, pode-se discernir 
uma frágil tentativa de desenvolver uma interpretapáo mais orgánica da Es
critura. A inspirapao nem sempre consiste em [nova] revelapáo, mas, quando 
se refere a assuntos conhecidos, consiste em assisténcia e direpáo. Os autores 
nem sempre foram passivos, mas ás vezes eram ativos. Eles usaram seu próprio 
intelecto, memoria, discemimento e estilo, mas sempre de tal forma que eram 
guiados e preservados de erro pelo Espirito Santo.51 Também dessa forma náo 
havia a menor tendéncia de diminuir a divindade e a infalibilidade da Escritura. 
Os escritores nao foram autores, mas escribas, amanuenses, notários, as máos 
e cañetas de Deus. A inspirapáo nao era negativa, mas sempre positiva, um 
“impulso para escrever” e “a sugestao de assuntos e palavras”. Ela náo apenas 
comunicava assuntos e palavras desconhecidos, mas também os conhecidos, 
pois, certamente, os escritores tinham de conhecé-los e os conheciam de modo 
preciso, náo apenas material, mas formalmente; nao apenas humana, mas divi
namente.52 A inspirapáo se estende a todos os assuntos cronológicos, históricos 
e geográficos, aliás, até ás palavras, vogais e marcas diacríticas.53 Barbarismos e 
solecismos náo eram aceitos na Sagrada Escritura. As diferenpas de estilo eram 
explicadas em termos da vontade do Espirito Santo, que quis escrever ora de 
uma forma, ora de outra.54 Materialmente, no que diz respeito ás letras, sílabas 
e palavras, a Escritura é “considerada a partir de uma perspectiva humana”, mas 
formalmente, como sendo inspirada, pois é a mente, o conselho e a sabedoria de

Zwingli (Stuttgart e Hamburgo: Rudolf Besser, 1855), 45ss.
47 J. Calvin, Institutes, I. VII-VIII; Commentary, sobre 2 Timoteo 3.16 e 2 Pedro 1.20.
48 Cramer, “De Schrift beschouwing van Calvin [e outros autores reformados]”, De H eraut 26 (junho de 

1878), 33 (julho de 1878); H. C. G. Moore, “Calvin’s Doctrine o f  Holy Scripture”, Presbyterian and Reformed  
R eview  4  (Janeiro de 1893); 49-77.

49Prim eira Confissao H elvética , 1-3; Segunda Confissao H elvética, 1 ,2 , 13, 18; Confissao Gaulesa, 5; Con- 
f issáo  B elga , 3; A ng., 36; Confissao Escocesa, 18, etc.

50Z. Ursino, Trac. Theol. (1584), 1-33; J. Zanchi, Op. Theol., VIII, col. 319-451; F. Junius, Theses Theol., c. 
2; Polanus, Syn. Theol., I, 15; Synopsis Purioris Theologiae, disp. 2; G. Voetius, Select. D isp., I, 30ss.; Cramer, 
“De Roomsch-Katholieke en oudprotestanse Schriftbeschouwing”, D e Heraut 26 (junho de 1878); H. Heppe, D ie  
D ogm atik d er evangelisch-reformierten K irche (Elberfeld: R. L. Friderichs, 1861), 9ss.

51 Synopsis Purioris theologiae, 3:7; A. Rivetus, Isagoge, seu introductio generalis a d  Scripturam Sacram  
(1627), c. 2; J. H. Heidegger, Corpus Theologiae, loe. 2, §33, 34.

52 Schmid, D ogm atik der evangelische-luthersche Kirche, 23, 24; em inglés: D octrinal Theology o f  the Evan- 
g elica l Churches, trad. Charles A. Hay e Henry Jacobs (Filadélfia: United Lutheran Publication House, 1899); G. 
Voetius, Select. D isp ., I, 30.

53 J. Buxtorf, Tractatus depunctorum  origine, antiquate e t auctoritate (1648); idem, A nticritica  (1653); Alsted, 
Praecognitio  Theol., 276; Polanus, Syn. Theol., I, 75; G. Voetius, Select. D isp., I, 34; Consensus H elvetica, art. 2.

54 J. Quenstedt e Hollaz, de acordo com Rohnert, Inspiratione, 205, 208; G. B. Winer, Grammatik des neu- 
testamentlichen Sprachidioms, 6a. ed. (Leipzig: F. C. W. Vogel, 1855), l ls s .;  G. Voetius, Select. D isp., I, 34; 
Gomarus, O pera omnia theologica, 601.
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Deus, “essa é uma perspectiva pobre para interpretá-la”.55 Em 1714, de acordo 
com Tholuck,56 Nitzsche, em Gotha, escreveu uma dissertagao sobre a questao 
de se a Sagrada Escritura era o próprio Deus.

Mas, quando a teoria da inspiragao tinha chegado ás suas mais extremas 
conclusóes, assim como no caso dos judeus e dos mugulmanos, surgiu oposigao 
de todos os lados. Nem mesmo em tempos antigos faltavam críticas á Escritura. 
Jeoaquim queimou o rolo de Baruque (Jr 36). Apion resumiu todas as acusagóes 
feitas pelos gentios aos judeus com referéncia á circuncisáo, á proibigao de co
mer carne de porco, ao éxodo do Egito, á travessia do deserto, etc.57 Gnósticos, 
maniqueus e seitas medievais afins separaram o Novo Testamento do Velho e 
atribuíram ao Velho uma divindade menor, um demiurgo. Especialmente Mar- 
ciao, em suas Antitheses, e seus discípulos Apelles e Taciano, partindo da opo
sigao paulina entre justiga e graga, lei e evangelho, obras e fé, carne e espirito, 
langaram seus ataques aos antropomorfismos, ás contradigóes e á imoralidade 
do Antigo Testamento. Eles afirmavam que um Deus que se ira, se arrepende, 
se vinga, é ciumento, ordena o assassinato e a mentira, desee á térra, promulga 
uma lei estrita, etc., nao pode ser o Deus verdadeiro. Eles também gostavam de 
salientar a grande diferenga entre Cristo, o verdadeiro Messias, e o Messias que 
os profetas retratavam e esperavam que ele fosse. Marciao rejeitou todos os es
critos do Novo Testamento, exceto os de Lucas e Paulo, e corrompeu o segundo 
por abreviagáo e interpolagáo.58

Celso astutamente continuou essa batalha e criticou fortemente os primei- 
ros capítulos de Génesis, os dias da criagao, a edificagao da torre de Babel e a 
destruigao de Sodoma e Gomorra. Mais tarde, ele criticou os livros de Joñas, 
Daniel, o nascimento sobrenatural de Jesús, sua morte, sua ressurreigao, os mi
lagres, e acusou Jesús e os apóstolos, por falta de uma explicagao melhor, de 
fraude. Porfirio comegou com a crítica histórica dos livros da Biblia. Ele se 
opós á exegese alegórica do Antigo Testamento, atribuiu o Pentateuco a Es- 
dras, considerou Daniel um produto da época de Antíoco e também sujeitou 
muitas narrativas dos Evangelhos a fortes críticas. Mais tarde, em seus Spe- 
eches against Christians, Juliano [o apóstata] renovou esses ataques contra a 
Escritura. Mas, com essa obra, a crítica do tempo chegou ao fim. A Escritura 
alcangou predominancia universal e incontestada e o criticismo foi esquecido. 
Ele reviveu no tempo da Renascenga, mas foi, por um longo tempo, mantido 
em cheque pela Reforma e pela Contra-Reforma. Depois ele surgiu novamente 
no racionalismo, no deísmo e na filosofía francesa. Primeiro, no racionalismo 
do século 18, ele tendeu a ser direcionado contra a Escritura. Depois, no século 
19, orientado históricamente, colocou em questao a autenticidade dos escritos

55 D. Hollaz, Examen Theologicum Acroamaíicum  (Rastock e Leipzig: Russworm, 1750), 992.
56 A. Tholuck, Vermischte Schriften grósstenheils apologetischen Inhalts, 2 vols. (Hamburgo: F. Perthes, 

1862), II, 86.
57 J. G. Muller, D es Flavius Josephus schrift gegen den Apion (Basiléia: Barnmaier, 1877).
58 Tertuliano, Against M arcion; Epiphanius, H aeresis 42; Irineu, Against Heresies, passim ; Von Hamack, His- 

tory o f  dogm a, I, 267ss.; g. Krüger, “Marcion”, PRE3, XII, 266-77.
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bíblicos. Porfirio substituiu Celso, Renán seguiu Voltaire, Paul de Heidelberg 
abriu caminho para Strauss e Baur. Mas o resultado permaneceu consistente
mente o mesmo: a Escritura é considerada um livro cheio de erros e mentiras.

Como resultado desse criticismo, muitos teólogos modificaram a doutrina 
da inspiragao. Primeiro, a inspiragao ainda foi geralmente mantida como uma 
operagao sobrenatural do Espirito Santo no processo de escrita, mas foi restrita 
á dimensao ético-religiosa. Com respeito aos assuntos cronológicos, históricos 
e afins, ela foi enfraquecida ou negada, de forma que, nesse nivel, poderiam 
ocorrer erros maiores ou menores. A Palavra de Deus devia ser distinguida da 
Sagrada Escritura, como os socinianos já tinham afirmado. Os autores do Velho 
e do Novo Testamento reconhecidamente escreveram “sob o impulso e ditagao 
do Espirito Santo”, mas o Antigo Testamento tem valor apenas histórico. So- 
mente a doutrina é imediatamente inspirada, no restante o erro é perfeitamente 
possivel.59 Os remonstrantes adotaram a mesma posigáo. Em sua confissao, eles 
reconheceram a inspiragáo, mas admitiram que os autores, de vez em quando, 
se expressavam “menos precisamente”,60 ou ás vezes erravam em “aspectos 
circunstanciáis da fé”,61 ou -  mais fortemente -  náo precisavam nem recebiam 
inspiragáo para produzir os livros históricos.62 Encontramos a mesma teoría 
sobre a inspiragáo em S. J. Baumgarten, J. G. Tóllner, Semler, Michaelis, Rein- 
hard, Vinke, Egeling63 e outros.

Nao obstante, essa teoría encontrou numerosas objegóes. A divisáo entre 
“aquilo que é necessário para a salvagáo” e “o que é incidentalmente histórico” 
é impossível, pois, na Escritura, doutrina e historia estáo completamente interli- 
gadas. A distingáo náo faz justiga á consciéncia dos autores, que certamente náo 
limitam sua autoridade á dimensáo ético-religiosa, mas a estendem a todo o con
teúdo de seus escritos. Esse é um desvio da forma pela qual Jesús, os apóstolos 
e toda a igreja crista usaram a Escritura. Consequentemente, essa interpretagáo 
dualista abriu caminho para outra, a concepgáo dinámica de Schleiermacher.64 
Aqui, a inspiragao divina é transferida do campo intelectual para o campo ético. 
A inspiragáo náo é primariamente uma qualidade ou propriedade da Escritura, 
mas dos autores. Eles sáo homens santos, nascidos de novo, tiveram proximida- 
de com Jesús, receberam sua influéncia, encontraram-se no círculo sagrado da 
revelagáo e, portanto, foram renovados também em seu pensamento e em seu 
discurso. A inspiragáo é uma propriedade habitual dos autores, e seus escritos 
participaram déla, portando, como eles mesmos, um novo e santo caráter. Essa 
inspiragáo dos autores, portanto, náo é essencialmente diferente, mas apenas di
ferente em grau da inspiragáo de todos os crentes, na medida em que todos os

59Otto Fock, D er Socinianismus (Kiel: C. Schróder, 1847), 326ss.
60Episcopius, Inst. Theol., IV, c. 4.
61P. van Limborch, Theol. Christ., I, c. 4, §10.
62 H. Grotius, Votum pro  p a ce  ecclesiae; Clericus, de acordo com Cramer, D e Geschiedenis van het Leerstuk 

der Inspiratie in de laaíste Twee Eeuwen (1887), 24.
63 Cf. e.g., Reinhard, Dogmatik, §19; Vinke, Theol. Christ. (1853), 53-57; *Egeling, D e Weg der Zaligheid, 

3a. ed., 11,612.
64 F. Schleiermacher, The Christian Faith, §128-32.
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crentes sao conduzidos pelo Espirito Santo. Ela também nao pode ser entendida 
mecánicamente contida na Escritura, como uma pintura em uma moldura, mas 
penetra e anima todas as partes da Escritura, assim como a alma anima todos 
os órgaos do corpo. Nem todas as partes da Escritura, porém, participam dessa 
inspirapao, dessa palavra de Deus, no mesmo grau. Em vez disso, quanto mais 
próxima uma coisa está do centro da revelapáo, mais ela recebe o sopro do Espi
rito de Deus. A Escritura, consequentemente, é um livro simultáneamente divino 
e humano, que contém a mais elevada verdade, por um lado, e, por outro, é fraca, 
falível e imperfeita. A Escritura náo é a revelapáo em si, mas apenas o registro da 
revelapáo, náo a palavra de Deus em si, mas apenas um relato dessa palavra.

Embora a Escritura, de muitas formas, seja defeituosa, ela ainda é um ins
trumento que é suficiente para nos levar a um conhecimento falível da revela- 
pao. Finalmente, náo é a Escritura, mas a pessoa de Cristo ou a revelapáo em 
geral que é o principio primário da teologia. Essa teoría da inspirapáo admite, 
é claro, uma grande quantidade de modificapoes. A inspirapáo divina pode ser 
entendida em uma relapao mais ou menos íntima com a revelapáo: a opera- 
páo do Espirito Santo pode ser concebida mais ou menos concretamente. A 
possibilidade de erro pode ser concebida mais ou menos generosamente. Mas 
as ideias fundamentáis permanecem as mesmas. A inspirapao é, em primeiro 
lugar, uma propriedade dos autores e, secundariamente, dos escritos. Ela náo é 
um ato momentáneo ou um dom especial do Espirito Santo, mas uma qualida- 
de habitual. Ela funciona táo dinámicamente que a possibilidade de erro náo é 
excluida em todas as partes.

Essa teoría substituiu quase completamente a velha doutrina da inspirapáo. 
Apenas uns poucos teólogos náo a adotaram substancialmente. Até mesmo 
homens como Franz Delitzsch, A. Kohler, W. Velck, A. J. Baumgartner (et al.), 
que primeiramente tomaram a antiga posipáo, mais tarde, adotaram a escola 
crítica de pensamento e abandonaram a infalibilidade da Escritura. Em toda 
parte, em teologia científica, a inspirapáo e autoridade da Escritura entraram 
em discussáo.65

65A literatura é imensa: Rothe, Zur Dogmatik, 121 ss.; Twesten, Vorlesungen, 1,401ss.; Domer, Glaubenslehre, 
I, 620ss.; em inglés: System o f  Christian D octrine, II, 184ss.; Lange, Dogm atik, I, §76; A. Tholuk, “Inspiration”, 
PRE', (no artigo inglés de Schaff-Herzog, “Inspiration”, tem a co-autoria de diversos estudiosos); Hermann Cre- 
mer, “Inspiration”, PRE3, 183-203; idem, Glaube, Schrift und heilige Geschichte (Gütersloh: C. Bertelsmann, 
1896); Wilhelm Volck, Christi und der Aposte! Stellung zum Alte Testament (Leipzig: A. Deichert [Georg Bóhme], 
1900); J. Chr. K. von Hofmann, Weissagung und Erfullung im Alten und Neuen Testamente, 2 vols. (Nórdlingen: C.
H. Beck, 1841), 1,25ss.; idem , D er Schriftbeweis, 2a. ed., 2 vols. em 3 (Nórdlingen: C. H. Beck, 1857-60), 1,670ss.;
III, 98ss.; J. T. Beck, Vorlesungen über christliche Glaubenslehre, 2 vols. (Gütersloh: C. Bertelsmann, 1886-87), I, 
424-530; idem, E inleitung in das System der christlichen Lehre, 2a. ed. (Stuttgart: J. F. Steinkopf, 1870), §82ss.; F. 
A. Kahnis, D ie Luthersche D ogm atik, 3 vols. (Leipzig: Dórffling undFranke, 1861-68), 1 ,254-301; F. H. R. Frank, 
System der christliche G ewissheit, 2 vols. (Erlangen: A. Deichert, 1884), II, 57ss.; idem, System der christiliche 
Wahrheit, 2a. ed., 2 vols. (Erlangen: A. Deichert, 1878-80), II, 409ss.; W. F. Gess, D ie Inspiration d er  Helden der  
Bibel und der schriften der B ibel (Basiléia: Reich, 1892); W. Volck, Zur Lehre von der H eilige Schrift (Dorpat: E. 
J. Karow, 1885); R. Grau, “Über des Grund des Glaubens”, Beweis des Glaubens 26 (1890): 225ss.; Otto Zóckler, 
“Zur Inspirationsfrage”, Beweis der Glaubens 28 (1892): 150ss.; Martin Kóhler, D ie Wissenschaft der christlichen  
Lehre (Erlangen: A. Deichert, 1883), 388ss.; R. B. Kiibel, Über den Unterscheid zwischen der positiven  und der  
liberalen Richtung in d er  modernen Theologie, 2a. ed (Munique: C. H. Beck, 1893), 216ss.; F. Delitzsch, A New
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Embora, ñas últimas várias décadas, uma grande atengao e esforgo tenham 
sido dedicados á doutrina da Escritura, ninguém alega que uma solugao satis- 
fatória tenha sido encontrada. Enquanto, por um lado, o autotestemunho da 
Escritura permanece intacto, por outro lado, a investigagao contemporánea 
da Escritura traz á luz fenómenos e fatos que difícilmente podem ser concilla
dos com esse autotestemunho. Nao se faz justiga a esse dilema quando se diz 
que nem os profetas e apóstolos, nem Cristo, mas apenas a tradigao judaica 
ensinou o dogma da inspiragao e da autoridade absoluta da Escritura. Também 
nao se resolve o dilema em toda a sua perspicácia fechando-se os olhos ás sérias 
objegoes que a cuidadosa pesquisa bíblica deriva dos fatos, descobre e pode 
desenvolver contra o autotestemunho da Escritura. Esse dilema assume um ca
ráter ainda mais sério porque, ao longo de todos os sáculos de sua existéncia, e 
ainda hoje, em todos os países, a igreja de Cristo aceita incondicionalmente a 
autoridade da Escritura e vive por ela día após dia. Além disso, fica claro, por 
outro lado, que as objegoes á Escritura definitivamente nao se referem somente 
a uns poucos pontos secundários, mas á própria verdade central da Escritura. 
Elas nao sao apontadas para a periferia, mas para o centro da revelagao, e estao 
integralmente associadas com a pessoa de Cristo. Outros, consequentemente, 
foram muito mais além e negaram toda a inspiragao como operagao sobrena
tural e especial do Espirito de Deus. Para muitos estudiosos, a Biblia tomou-se
Commentary on Genesis, trad. Sophia Taylor (Edimburgo: T. & T. Clark, 1899); A. W. Dieckhoff, Inspiration und 
lrrthum slosigkeit d er  heiligen Schrift (Leipzig: Justus Naumann, 1891); A. Kóhler, Über Berechtigung der Kritik  
des Alten Testaments (Erlangen: Deichert, 1895); Bruno Baentsch. D ie m oderne B ibel K ritik  und die  A utoritát des 
G ottesw ortes  (Erfurt: H. Güther, 1892); Karl Haug, D ie A utoritát der heilige Schrift und die  Kritik  (Estrasburgo: 
Strabburger Drückerei und Verlagsanstalt, 1891); *Eichhom, Unsere Stellung zur heilige Schrift (Stuttgart, 1905);
*C. Dahle, D er Ursprung der heilige Schrift aus d. D an von H. Hansen  (Leipzig, 1905); August Klostermann, 
J. Lepsius, D. Haussleiter, K. Müller, D. Lutgert, D ie  Bibelfrage in der Gegenwart: F ünf Vortráge (Berlim: Fr. 
Zillesen, 1905); L. G. Pareau e H. de Groot, Lineamenta theologiae christianae universae: Ut disquisitionis de  
religione una verissim a et praestantissim a, sive  brevis conspectus dogm atices et apologetices christianae  (Gro- 
ningen: C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1848), 200ss.; H. de Groot, D e Groninger G odgeleerden  (Groningen: A. 
L. Scholtens, 1855), 59ss.; H. Bavinck, D e Theologie van D an iel Chantepie de la Saussaye (Leiden: Donner, 
1884); *Roozemeyer, in Stemmen voor Waarheid en Vrede (julho de 1891 e fevereiro de 1897); Isaák van Dijk, 
Verkeerd bijbelgebruik  (Groningen: Wolters, 1891); F ra n g ís  E. Daubanton, D e theopneustie der H eilige Schrift 
(Utrecht: Kemink & Zoon, 1892); J. J. Van Osterzee, Christian D ogm atics, trad. J. Watson e M. Evans, 2 vols. 
(Nova York: Scribner, Armstrong, 1874), §35ss.; idem, Theopneustie (Utrecht: Kemink, 1882); J. I. Doedes, D e  
Leer d er Z aligheid  (Utrecht: Kemink & Zoon, 1868), §1-9; idem, D e N ederlandsche Geloofbelijdenis en de Hei- 
delbergsche Catechismus, 2 vols. (Utrecht: Kemink & Zoon, 1880-81), I, 11-36; J. J. P. Valeton, Christus en het 
Oude Testament (Nijmegen: Ten Hoet, 1895); H. Zeydner, “De houding des Evangelie dienaars ten Opzichte van 
het Oude Testament”, Theologische Studien 14 (1896): 291ss.; Otto Schrieke, Christus en de Schrift (Utrecht: C.
H. E. Breijer, 1897); A . H. de Hartog, D e historische critiek en het g e lo o f der gem eente (Groningen: J. B. Wolters, 
1905); R. F. Horton, Inspiration and  the Bible, 8a. ed. (Londres: T. Fischer Unwin, 1906); Matthew Am old, Litera- 
ture a nd  D ogm a  (Nova York: Thomas N elson, 1873); Charles Gore, Lux Mundi, 13a. ed. (Londres: Murray, 1892), 
247; F. W. Farrar et a l., Inspiration: A C lerical Symposium, 2a. ed. (Londres: J. Nisbet & Co., 1886); W. Gladden, 
Who Wrote the B ible?  (Boston: Houghton, Mifflin, 1891); C. A. Briggs, Inspiration and  Inerrancy (Londres: J. 
Clarke, 1891); W. Sanday, Inspiration: Eight Lectures on the Early H istory and Origin o f  the D octrine o f  B iblical 
Inspiration, 4a. ed. (Londres; Nova York: Longmans, Green & Co., 1901); J. Clifford, The Inspiration and Au- 
thority o f  the Bible, 2a. ed. (Londres: James Clarke & Co., 1895); Marcus Dods, The B ible, Its Origin and  Nature 
(Edimburgo: T. & T. Clark, 1905); A. Sabatier, Les religions d ’authorité et la  religión de l ’espirit (Paris: Libraine 
Fischbacher, 1904); em inglés: Religions o f  Authority and  the Religión o f  the Spirit, trad. L. S. Houghton (Nova  
York: McClure, Phillips, 1904); *A. J. Baumgartner, Traditionalisme et Critique Biblique (Genebra, 1905); *A. 
Berthoud, La paro le  de D ieu  (Lausanne, 1906).
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uma colegáo acidental de documentos humanos, embora tenham sido escritos 
por homens de um profundo temperamento religioso e tenham se originado en
tre um povo que pode ser chamado de povo religioso par excellence. Só se pode 
falar em revelagao e inspiragáo em um sentido metafórico. Na melhor das hi- 
póteses, pode-se observar uma condugáo especial da providéncia geral de Deus 
no surgimento e na colegáo desses documentos. A inspiragáo difere apenas em 
grau do entusiasmo religioso que toda pessoa devota possui.66

A esquerda desses estao os radicais, que deram fim completamente á Escri
tura, abandonaram todos os sentimentos de reveréncia a ela e frequentemente a 
reduzem ao deboche e ao desprezo. Nos primeiros séculos, Celso e Luciano fo
ram os intérpretes dessa atitude. Perto do fim dos tempos medievais, a blasfémia 
dos “trés impostores” encontrou aceitagáo. No século 18, essa aversáo ao Cris
tianismo foi expressa por Voltaire, que, de 1760 em diante, náo teve outro nome 
para o Cristianismo (que coincidía, para ele, com a Igreja Católica Romana), 
a náo ser “a desgraga” (‘Tinfame”) e, de 1764 em diante, geralmente assinava 
suas cartas com a frase: “Esmague a besta!” (“ecrasez Linfame”). No século 19, 
essa apostasia e hostilidade a Cristo e sua palavra ainda estavam aumentando 
gradualmente. Strauss expressou o pensamento de muitos quando, á questáo de 
se ainda somos cristaos, deu uma resposta negativa e quis substituir o Cristianis
mo pela religiáo da humanidade e da moralidade, para a qual Nathan, o Sábio 
[poema dramático], de Lessing, constituiu “o livro sagrado básico”.

Náo obstante, para a maioria das pessoas, isso foi longe demais. Ninguém 
há que, as vezes, náo tenha uma profunda impressáo da majestade da Sagrada 
Escritura. Até mesmo Emst Haeckel reconheceu que [para ele] a Biblia era uma 
mistura de alguns dos piores, mas também de alguns dos melhores componen
tes. Os teólogos modernos, apesar de todo o seu criticismo, continuam reconhe- 
cendo o valor religioso da Sagrada Escritura, e náo apenas a consideram a fonte 
de conhecimento de Israel e da Igreja primitiva, mas continuam a defendé-la 
como meio para a edificagáo da vida ético-religiosa.67 Entre os proponentes de 
uma interpretagáo mais moderada da inspiragao, há muitas pessoas que, embora 
atestem sua conformagáo com o criticismo moderno, se esforgam seriamente 
por fazer com que a Escritura seja para a igreja aquilo que ela foi por séculos: a 
palavra completamente confiável de Deus.

Além disso, Ritschl e sua escola contribuíram para uma maior apreciagáo da 
Escritura e, em oposigáo á “teologia da consciencia”, novamente enfatizou po

66 B. Spinoza, Tractatus Theologico-Politicus, c. 12; J. Wegschneider, Institutiones Theologiae Christianae 
dogm atical (Halle: Gebauer, 1819); Strauss, D ie  christiliche Glaubenslehre, 2 vols. (Tübingen: C. F. Osiander, 
1840-41), I, 136ss.; Alexander Schweizer, D ie  Glaubenslehre der evangelisch-reformierten Kirche (Zurique: Orel 
Fussli [1847]), I, 43ss.; A. E. Biedermann, Christiliche D ogm atik  (Zurique: Orel Füssli, 1869); §179-208; O. 
Pfleiderer, Grundriss d e  christlichen Glaubens- und Sittenlehre (Berlim: G. Reimer, 1888), §39ss.; R. A. Lipsius, 
Lehrbuch der evangelisch-protestantischen D ogm atik  (Braunschweig: C. A. Schwetschke, 1893); J. H. Scholten, 
D e L eer der H ervorm de Kerk, 2a. ed., 2 vols. (Leiden: P. Engels, 1850-51), I, 78ss.; S. Hoekstra, Bronnen en 
Grondslagen van het Godsdienstelijke G elo o f(Amsterdá: P. N. van Kampen, 1864), 188ss.

67 S. Hoekstra, Bronnen em Grondslagen, 323ss.; Bruining, “De M odeme Richting en de Dogmatiek”, Theo- 
logische Tijdschrift 28 (novembro de 1894): 578ss.
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derosamente a revelapao objetiva de Deus em Cristo.68 Isso aparece claramente, 
em especial, na obra de Julius Kaftan. Rejeitando os métodos experiencial, es
peculativo e da historia das religioes, ele insistiu que a dogmática novamente 
se tomasse dogmática e comepasse a falar “dogmáticamente”. Ele afirma sem 
rodeios que a autoridade é indispensável para a dogmática e algo totalmente 
natural: o “principio de autoridade é o principio fundamental da dogmática”. 
Entretanto, a dogmática só pode falar nesses tons absolutos e crer nesse prin
cipio de autoridade se ela partir da crenpa em uma revelapáo divina e derivar 
déla sua autoridade. No entanto, a autoridade é inseparável da revelapáo: “...o 
tom absoluto anda de máos dadas com o divino principio de autoridade e vice
versa”. De acordo com a fé cristá, a revelapáo náo deve ser encontrada, antes de 
tudo, nos seres humanos, mas fora deles, na historia. Portanto, a revelapáo his
tórica externa é a fonte cognitiva da fé cristá e, consequentemente, o principio 
de autoridade, o natural e necessário principio fundamental da dogmática.69

Ora, o próprio Kaftan, de muitas formas, enfraquece essa posipao, que ele 
assume táo resolutamente. Ele reduz unilateralmente a revelapáo á manifestapáo, 
interpretando a Escritura somente como um relato de revelapáo e negando a inspi
rapao, especialmente deixando-se ser guiado, em seu uso da Escritura, pelas duas 
ideias práticas de “reino de Deus” e de “reconciliapáo”, que ele havia estabele- 
cido antecipadamente como o conteúdo essencial da religiáo cristá. Portanto, ele 
rejeita tudo, até mesmo na Escritura, que nao concorde com essas duas ideias.70 
Na realidade, no caso de Kaftan, sua dogmática ainda acaba ficando sob a influ
éncia de uma interpretapáo voluntarista neokantiana apríori do Cristianismo. Ele 
está completamente correto, contudo, ao afirmar que a autoridade da revelapáo é 
o fundamento indispensável da dogmática e que a Escritura e a confissáo sáo as 
autoridades que decidem o que é cristáo e reformado. Assim como a autoridade é 
a condipáo para toda cultura,71 assim também, na vida moral e religiosa da huma
nidade, ela é um fator essencial e só consegue plenamente o seu direito na livre 
e incondicional submissáo á autoridade suprema, divina.72 Náo é de estranhar, 
portanto, que o caráter soprado por Deus e a autoridade da Escritura náo apenas 
permanepam firmes na consciéncia da igreja, mas até muito recentemente ainda 
tenham vários defensores também entre os teólogos científicos.73

68 A. Ritschl, Rechtferíigung und Versohnung, 4a. ed., 3 vols. (Bonn: A. Marcus, 1895-1903), II, 9ss.; W. 
Herrmann, D ie Bedeutung der inspirationslehre Jur d ie  evangelischen Kirche  (Halle: Niemeyer, 1882); J. Kaftan, 
Wesen der christelichen Religión  (Basiléia: Bahnmaier’s Verlag, 1881), 307ss.; C. I. Nitzsch, System o f  Christian  
D octrine  (Edimburgo: T. & T. Clark), 212-52; E. Haupt, D ie Bedeutung der H eiligen Schrift fü r  den evangelischen  
Christen  (B ielefeld  e Leipzig: Velhagen & Klassing, 1891).

69 J. Kaftan, Zur D ogm atik  (Tübingen: J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1904), 21ss., 109ss.
70 J. Kaftan, D ogm atik  (Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr, 1897), §1-5; idem , Zur D ogm atik, 47ss., 117ss.
71 Ludwig Stein, D ie  sozia le  Frage im Lichte der Philosophie, 2a. ed. (Stuttgart: F. Enke, 1903), 535.
72 Kaftan, Zur Dogmatik, III, cf. L. Ihmels, Die Bedeutung des Autoritátsglaubens (Leipzig: Deichert, 1902), 13ss.
731. de Costa, O ver de goddelijke Ingeving d er  H eilige Schrift, preparado para publicado  pelo Rev. Eglestein

(Roterdá: Bredée, 1884); Kuyper, D e Schrift het Woord G ods  (Tiel: H. C. A. Campagne, 1870); idem, D e Heden- 
daagsche Schriftkritiek  (Amsterda: J. H. Kruyt, 1881); idem, E ncyclopaedie , II, 492ss.; J. J. van Toorenenbergen, 
Bijdragen tot de verklaring, toetsing, en ontwikkeling van de leer d er H ervorm de K erk  (Utrecht: Kemink, 1865), 
9ss.; L. Gaussen, Theopneustie, ou p leine inspiration de Saintes Écritures (Paris: L. R. Delay, 1840); idem , Le 
canon des Saintes Écritures au douhle poin t de vue de la Science et de la fo i  (Lausanne: George Bridel, 1860); J. H.
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O  DESAEIO Á DOUTRINA DA INSPIRAgÁO
[112] A Sagrada Escritura em nenhum lugar oferece um dogma claramente for
mulado sobre a inspiragao, mas nos confronta com o testemunho de seu caráter 
soprado por Deus e, além, disso, nos fomece todos os componentes necessários 
para a construgao do dogma. Ela contém e ensina o caráter soprado por Deus 
da Escritura no mesmo sentido e da mesma forma -  assim como, firme e cla
ramente, mas também pouco formulada em conceitos abstratos -  que ensina o 
dogma da Trindade, da encarnagao, da expiagao vicária, etc. Isso tem sido repe
tidamente negado. Toda escola de pensamento sectária e herética inicialmente 
comega recorrendo á Escritura contra a confissáo e, assim, eré que seu desvio 
da doutrina da igreja é exigido pela Escritura. Mas, na maioria dos casos, uma 
investigagao mais detalhada conduz ao reconhecimento de que a confissáo da 
igreja tem o testemunho da Escritura a seu favor. Os modernistas, hoje, geral
mente admitem que Jesús e os apóstolos aceitavam o Antigo Testamento como 
a Palavra de Deus.74 Outros, como Rothe,75 embora admitam isso com respeito 
aos apóstolos, créem que a dogmática da igreja nao pode apelar a Jesús para 
sua doutrina da inspiragao. Mas os pronunciamentos positivos de Jesús sobre 
o Antigo Testamento (Mt 5.18; Le 16.17; Jo 10.35) e suas citagóes e seu uso 
repetido da Escritura do Antigo Testamento nao deixam dúvida de que, para 
ele, assim como para os apóstolos, Moisés e os profetas eram os portadores 
da autoridade divina. O contraste que Rothe constrói entre o ensino de Jesu? e 
o dos apóstolos nao eleva, mas, de fato, corrói a autoridade do próprio Jesús. 
Nada sabemos sobre Jesús que nao nos tenha sido dito pelos apóstolos. Por
tanto, aqueles que duvidam dos apóstolos e os retratam como testemunhas nao 
confiáveis da verdade se privam de descobrir o que o próprio Jesús nos ensinou

Merle d ’Aubigné, L ’autorité des Écriíures inspirées de D ieu  (Toulouse: Librairie protestante, 1850); A. de Gaspa- 
rin, Les écoles du doute et l  ’école de la  Foi (Genebra: E. Beroud, 1853); F. A. Philippi, Kirchliche Glaubenslehre,
6 vols. (Gütersloh: Bertelsmann, 1902), I, 125ss.; F. C. Vilmar, D ogm atik, 2 vols. (Gütersloh: Bertelsmann, 1874),
I, 9 lss.; W. Rohnert, D ie Inspiration d er heiligen Schrift undihre B estreiter (Leipzig: Geog Bóhme [E. Ungleich], 
1889); Wilhelm Kólling, die Lehre von der Theopneustie (Breslau: C. Dülfer, 1891); *E. Haack, D ie Autoritát 
der H eilige Schrift, ihe wesen und ihre Begrundung (Schwerin, 1899); W. Walther, D as Erbe der Reformation 
im Kam pfe der Gegenwart, 4  vols: vol. 1, D er Glaube an das Wort G ottes (Leipzig: A. Deichert, 1903-17); J. H. 
Ziese, D ie Inspiration d er  H eilige Schrift (Schleswig: I. Johannsens, 1894); K. F. N ósgen, D ie aussagen des Neuen 
Testaments über den Pentateuch  (Berlim: 1898). F. Bettex, D ie  B ibel Gottes w ort (Stuttgart: Steinkopf, 1903); E. 
Henderson, D ivine Inspiration  (Londres: Jackson and Walford, 1836); Robert Haldane, The Verbal Inspiration  
o f  the O íd  and  N ew Testaments (Edimburgo: T. & T. Clark, 1830); Th. H. Hom e, An Introduction to the Criti- 
ca l Study and Knowledge o f  the H oly Scriptures, 2a. ed., 4  vols. (Londres: impresso por T. Cadell, 1821), vol I; 
Eleazer Lord, The P lenary Inspiration o f  the H oly Scriptures (Nova York: A. D. F. Randolph, 1858); W. Lee, The 
Inspiration o f  the H oly Scripture, Its Nature and  P ro o f  3a. ed. (Dublin: Hodges, Smith and Co., 1864); Charles 
Hodge, Systematic Theology, 3 vols. (Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1888), I, 151; W. T. Shedd, D ogm atic  
Theology, I, 61; B. B. Warfield, “The Real Problem o f  Inspiration”, Presbyterian and  Reform ed R eview  4  (abril 
de 1893): 177-221; idem, “God-Inspired Scripture”, Presbyterian and  Reform ed R eview  11 (Janeiro de 1900): 89- 
130; idem, “The Oracles o f  God”, Presbyterian and  Reform ed R eview  11 (abril de 1900): 217-60; John Urquhart, 
The Inspiration and  Accuracy o f  the H oly Scriptures (Londres: Marshall Brothers, 1895); W. E. Gladstone, The 
Impregnable Rock o f  H oly Scripture, 2a. ed. (Londres: Isbister, 1892).

74Lipsius, Dogmatik, §185; Strauss, Dogmatik, I, 79; Otto Pfleiderer, D er Paulinismus, 2a. ed. (Leipzig: O. 
R. Reisland, 1890), 87ss.

75 R. Rothe, Zur D ogm atik, 178ss.
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e, imediatamente, também contradizem o próprio Jesús. Pois ele designou seus 
apóstolos como testemunhas totalmente confiáveis e disse que, pelo seu Espiri
to, os guiaría a toda verdade. Realmente isso também inclui a verdade sobre a 
Sagrada Escritura. No caso desse dogma, assim como no caso de todas as outras 
doutrinas, o slogan “de volta a Cristo” é enganoso e falso se estiver contraposto 
ao testemunho dos apóstolos.

Também há outro contraste muito comum, que é criado por aqueles que que- 
rem ser libertos do testemunho da Escritura a respeito de si mesma. A Escritura, 
dizem eles, pode ensinar a inspiragao aqui e ali, mas realmente, para fazer justiga 
e entender plenamente o ensino da Escritura sobre si mesma, também se devem 
consultar os dados que ela nos revela quando investigamos sua génese e sua histo
ria, seu conteúdo e sua forma. Somente essa doutrina da inspiragao, consequente- 
mente, é verdadeira, boa e consistente com os fenómenos da Escritura e deduzida 
deles. A esse respeito, as pessoas nao raro fazem parecer que partidos opostos for- 
gam sua própria opiniáo sobre a Escritura e a comprimem na camisa de forga do 
escolasticismo. Essas pessoas usam o argumento de que, contra todas essas teo
rías e sistemas, eles, acima de tudo, querem deixar a Escritura falar por si mesma 
e dar testemunho de si mesma. A ortodoxia, dizem eles, acima de tudo, carece de 
respeito pela Escritura. Ela faz violéncia ao texto, aos fatos da Escritura.76

Essa ideia, quando inicialmente apresentada, parece atrativa e aceitável, 
mas, sob uma reflexáo mais pormenorizada, prova-se insustentável. Em pri- 
meiro lugar, é incorreto dizer que o ensino sobre a inspiragao, como sustentado 
pela igreja crista, forma um contraste com aquilo que a Escritura diz sobre si 
mesma. A inspiragao é um fato ensinado pela própria Sagrada Escritura. Jesús 
e os apóstolos nos deram seu testemunho sobre a Escritura. A Escritura contém 
ensino também sobre si mesma. A parte de todo o desenvolvimento dogmático 
ou escolástico sobre esse ensino, a questao é simplesmente se a Escritura mere
ce ou nao confianga com relagao ao seu autotestemunho. Pode haver discordan
cia sobre se a Escritura ensina essa inspiragao divina, mas, se ensina, entao ela 
deve ser crida também a esse respeito, assim como sao cridos os seus pronun
ciamentos sobre Deus, Cristo, salvagao, etc. Os assim chamados fenómenos da 
Escritura nao podem desfazer esse autotestemunho da Escritura e nao podem 
ser invocados contra ela como um partido na discussao. Pois aqueles que fazem 
com que sua doutrina da Escritura seja dependente de pesquisa histórica em sua 
origem e estrutura já comegaram rejeitando o autotestemunho da Escritura e, 
portanto, nao créem mais na Escritura. Eles acreditam que é melhor elaborar a 
doutrina da Escritura sobre o fundamento de sua própria pesquisa do que ex- 
traí-lo, com fé, da própria Escritura. Dessa forma, eles colocam seus próprios 
pensamentos em lugar da Escritura ou elevam-nos acima déla.

Além disso, o testemunho da Escritura é claro e é até mesmo reconheci- 
do como tal por seus oponentes, mas a interpretagao sobre os fenómenos da 
Escritura surge a partir de uma prolongada pesquisa histórico-crítica e muda

76 G. Wildeboer, D e Letterkunde des Ouden Verbonds (Groningen: Wolters, 1893), V.
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de variadas formas para ehegar á doutrina da Escritura sobre diferentes posi- 
góes críticas. Os teólogos que querem chegar á doutrina da Escritura baseados 
nessas investigagoes, de fato, opóem seu entendimento científico ao ensino da 
Escritura sobre si mesma. Mas, por esse método, nao se chega realmente a 
uma doutrina da Escritura. O estudo histórico-crítico pode produzir uma clara 
compreensao sobre a origem, a historia e a estrutura da Escritura, mas nunca 
conduzirá a uma doutrina, a um dogma, da Sagrada Escritura. Isso, pela natu
reza do caso, só pode ser elaborado com base no testemunho que ela dá de si 
mesma. Ninguém sonharia em chamar uma historia da origem e dos compo
nentes da Ilíada de doutrina. Portanto, nao é apenas uma teoria da inspiragao 
que [fica de pé ou] cai com esse método, mas a própria inspiragao, como um 
fato e testemunho da Escritura. A inspiragao, nesse caso -  mesmo que a pala
vra ainda seja conservada -  toma-se nao mais que um breve resumo daquilo 
que a Biblia é 77 ou melhor, daquilo que eles pensam que a Biblia é, e pode ser 
diametralmente oposto aquilo que a própria Biblia diz que é, afirma ser, e apre- 
senta como tal. O método usado, nesse caso, é, no fundo, nenhum outro senáo 
aquele pelo qual as doutrinas da criagao, da humanidade, do pecado, etc., sao 
elaboradas, nao a partir do testemunho da Escritura a respeito dessas coisas, 
mas sobre o estudo independente de uma pessoa sobre esses fatos. Em ambos 
os casos, esse é um método de corrigir a doutrina da Escritura á luz da pró
pria investigagao científica de uma pessoa, fazendo com que o testemunho da 
Escritura seja dependente do julgamento humano. Esses fatos e fenómenos da 
Escritura, os resultados da investigagao científica, podem servir para explicar 
e iluminar a doutrina da Escritura a respeito de si mesma, mas nunca podem 
desfazer o fato da inspiragao do qual ela dá testemunho. Portanto, enquanto, 
por um lado, há aqueles que afirmam que somente a inspiragao que concorda 
com os fenómenos da Escritura é aceitável, por outro lado, o principio é que 
os fenómenos da Escritura sao nao como os críticos os véem, mas como eles 
realmente sao, consistentes com seu autotestemunho.

Via de regra, o termo “Inspiragao divina” serve como um sumário daquilo 
que a Escritura ensina sobre si mesma. A palavra BeÓTrveuoToc;, que, na Escri
tura, ocorre somente em 2 Timoteo 3.16, pode ser entendida tanto de forma 
ativa quanto de forma passiva, e pode significar tanto “Deus soprando” quan
to “soprado por Deus”. Mas o segundo significado (contra o léxico do Novo 
Testamento de Cremer), sem dúvida, merece preferéncia, pois (1) os objetivos 
verbais compostos com 9eó<;, mais frequentemente -  embora nem sempre -  tém 
um significado passivo, como no caso de OíoyucooToc, 0eó6oto<;, BeoSíócucrog, 
0coKÍ.ur|Tot;, 06oiTe|iiTTO(;, etc. (2) o significado passivo é apoiado por 2 Pedro 
1.21, onde se diz que homens santos falaram “movidos pelo Espirito Santo” 
(4>epó[j.euoi); (3) onde a palavra ocorre fora do Novo Testamento, ela sempre 
tem um significado passivo; e (4) ela é unánimemente entendida nesse sentido

77 Veja, por exem plo, Horton, Inspiration and the B ible , 10.
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por todos os pais da igreja e autores, gregos e latinos.78 Na vulgata, ela é ade- 
quadamente traduzida como “divinitus inspirata”.

Originalmente, a palavra “inspirapao” tinha um significado muito ampio. 
Gregos e romanos atribuíam a todas as pessoas que realizavam algo grandio
so e bom uma insuflapáo ou instinto divino. “Ninguém jamais se tornou um 
grande homem sem a inspirapao divina” [Cicero]. “Deus está dentro de nós; 
nos aquecemos quando ele nos excita” [Ovidio]. Ora, a inspirapáo de artistas, 
poetas, videntes e outros pode, de fato, servir para iluminar a inspirapao da 
qual fala a Sagrada Escritura. Quase todos os grandes homens afirmaram que 
suas mais bonitas ideias surgiram em sua mente de forma repentina e involun- 
tária, e eles foram surpreendidos por elas. Tal testemunho pode ser adequado 
aqui. Goethe certa vez escreveu a Ekkermann: “toda produtividade do tipo 
mais elevado, toda perceppao significativa, descoberta, grande ideia que pro
duz fruto e tem conseqüéncias é elevada acima de todo poder terreno e nao 
fica sob controle. Os seres humanos precisam considerar essas coisas como 
dons inesperados do alto, como puro produto de Deus, que eles devem receber 
e honrar com grata alegria. Nesses casos, os seres humanos devem ser vistos 
como vassalos achados dignos de receber uma influéncia divina”.79 Carlyle, 
por essa razáo, aponta os heróis e génios como o centro da historia da huma
nidade. Esses génios, cada um em sua própria área, por sua vez, inspiraram as 
massas. Lutero, Bacon, Napoleáo, Hegel e outros transformaram o pensamen
to de milhoes de pessoas e mudaram a mente humana. Esse fato nos ensina 
que a apáo e o impacto da mente sobre outra pessoa é uma possibilidade. Seu 
modo varia quando uma pessoa fala com outra, assim como quando um orador 
eletrifica uma multidáo por sua mensagem ou um hipnotizador transiere suas 
ideias para a pessoa hipnotizada, mas há sempre um processo de sugestao de 
pensamentos: a inspirapao em um sentido ampio.

Ora, a Escritura nos ensina que o mundo náo é independente, náo existe e 
vive por si mesmo, mas que o Espirito de Deus é imánente em tudo o que foi 
criado. A imanéncia de Deus é a base de toda inspirapáo, inclusive a inspirapáo 
divina (SI 104.30; 139.7; Jó 33.4). A existéncia e a vida sáo conferidas a cada 
criatura de momento a momento pela inspirapáo do Espirito. Mais particular
mente, esse Espirito do Senhor é o principio de toda inteligéncia e sabedoria 
(Jó 32.8; Is 11.2); todo conhecimento e habilidade, todo talento e génio, pro- 
cedem dele. Na igreja, ele é o Espirito de renascimento e renovapáo (SI 51.13; 
Ez 36.26, 27; Jo 3.3), o distribuidor de dons (1 Co 12.4-6). Nos profetas, ele é 
o Espirito de predipáo (Nm 11.25; 24.2, 3; Is 11.4; 42.1; Mq 3.8; etc.). Assim 
também, na composipáo da Escritura, ele é o Espirito de inspirapáo. Essa última 
atividade do Espirito Santo, portanto, náo é um evento isolado, ela está ligada

78 Cf. a argum entado do Prof. B. B. Warfield, “God-Inspired Scripture”, Presbyterian and Reformed Review
11 (Janeiro de 1900): 89-130.

79 Outros testemunhos semelhantes, de Schopenhauer, Grillparzer, Jean Paul Haydn, podem ser encontrados 
em *Wynaend’s Francken, Psychologische Omtrekken (Amsterda, 1900); cf. H. Bavinck, Bilderdijk ais Denker en 
D ic h íer (Kampen: Kok, 1906), 159.
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a toda a sua atividade imánente no mundo e na igreja. Ela é a coroa e o zénite 
de tudo isso. A inspiragao dos autores para escreverem os livros da Biblia está 
baseada em todas essas outras atividades do Espirito. Ela pressupóe uma obra 
do Pai, pela qual os órgaos de revelagao foram preparados -  muito antes, desde 
seu nascimento, aliás, desde antes de seu nascimento, na origem de suas fami
lias, por seu desenvolvimento, formagáo, educagao, etc. -  para a tarefa para a 
qual, mais tarde, eles seriam chamados com uma vocagáo especial (Ex 3-4; Jr 
1.5; At 7.22; G1 1.15; etc.). Portanto, nao podemos, como fazem os modernis
tas, igualar sua inspiragao com a inspiragao heroica, poética ou religiosa. Ela 
nao é uma obra da providéncia geral de Deus, nem um efeito do Espirito de 
Deus na mesma medida e modo que ocorre na vida de heróis e artistas, embora 
seja verdade que esse impacto interno do Espirito de Deus seja frequentemente 
admitido na vida dos profetas e autores bíblicos. O Espirito, na criagáo, prece
de e prepara o caminho para o Espirito na recriagao. Além disso, a verdadeira 
inspiragao [da Escritura] também pressupóe uma obra anterior do Filho. O dom 
da inspiragao divina é concedido somente dentro do círculo da revelagao. A 
teofania, a profecia e o milagre precedem a inspiragao real. A revelagao e a 
inspiragao sao distintas: a primeira é uma obra do Filho, do Logos, a segunda é 
uma obra do Espirito Santo. Há, portanto, verdade na ideia de Schleiermacher 
de que os autores sagrados estavam sujeitos á influéncia do círculo sagrado no 
qual viviam. A revelagáo e a inspiragao precisam ser distinguidas.

Se esses autores podiam saber ou descobrir as coisas que tinham de escre- 
ver a partir daquilo que tinham visto ou a partir de sua investigagáo e consulta 
pessoal de fontes, eles náo teriam necessidade de receber uma revelagao desses 
assuntos. O próprio Jesús diz que seus apóstolos, cujo chamado foi para agir 
como suas testemunhas, seriam lembrados pelo Espirito Santo daquilo que eles 
mesmos tinham visto e ouvido (Jo 14.26). Ele claramente distingue essa ativi
dade do Espirito da atividade pela qual ele revelaría todas as coisas que, embora 
estivessem incluidas no aparecimento de Cristo (por isso o Espirito Santo as re- 
ceberia), os discípulos nao poderiam conhecer antes da ressurreigao e ascensao 
de Cristo (Jo 16.12-14). Mas, embora exista uma clara distingáo entre revelagáo 
e inspiragáo, essa distingáo náo pode ser mal interpretada para separar a inspi- 
ragáo completamente da revelagáo, para colocá-la fora da esfera da revelagáo e, 
dessa forma, de fato, negá-la totalmente.

Pois, em primeiro lugar, enquanto a revelagáo geralmente precede a inspira- 
gao, isso nem sempre acontece. Quando o Espirito Santo também teve a tarefa 
de tornar conhecidas as coisas por vir, ele podia unir a essa revelagáo a inspi
ragao. Os apóstolos, entáo, recebiam os pensamentos do Espirito Santo para 
que os registrassem, e a inspiragáo era, ao mesmo tempo, revelagáo. Segundo, 
também em assuntos que os apóstolos poderiam conhecer por té-los visto e 
a partir de sua própria investigagáo, foi necessária uma operagao especial do 
Espirito Santo, do tipo que Jesús descreve como um processo de aprendizado 
e recordagáo daquilo que ele havia dito (Jo 14.26). Terceiro, precisamos lem-
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brar que, embora os profetas e apóstolos pudessem conhecer grande parte da 
revelagao porque a tinham testemunhado, toda revelagao só se torna conhecida 
a nós a partir e por meio de seu testemunho escrito. Portanto, para a igreja de 
todas as épocas, a Escritura é a revelagao, i.e., o único instrumento pelo qual 
a revelagao de Deus em Cristo pode ser conhecida. Consequentemente, na re
velagao, a inspiragao está concluida, assume sua forma permanente e alcanga 
seu ponto final. Por um lado, é verdade que “inspiragao nao é revelagao”. Por 
outro, é igualmente verdade que “todos os assuntos inspirados sao assuntos re
velados”.80 Finalmente, usualmente, a inspiragao -  mas nem sempre -  também 
pressupóe uma obra do Espirito na regeneragao, na fé e no arrependimento. 
Portanto, também essa ideia de teologia “ética” contém elementos de verdade.81 
Apesar disso, a inspiragao nao é idéntica á regeneragao. A regeneragao abrange 
toda a pessoa, enquanto a inspiragao é uma operagao na mente consciente. A 
primeira santifica e renova a pessoa, a segunda ilumina e instrui a pessoa. A pri
meira nao inclui automáticamente a inspiragao, e a inspiragao é possível sem a 
regeneragao (Nm 23.5; Jo 11.51; cf. Nm 22.28; 1 Sm 19.24; Hb 6.4). A regenera- 
gao é uma forma permanente de ser, a inspiragao é um ato passageiro. A inspira- 
gao, consequentemente, está intimamente relacionada com todas as atividades de 
Deus anteriormente mencionadas. Ela pode ou nao ser isolada délas. Ela é incor
porada em todas essas influéncias de Deus no mundo criado. Mas aqui, também, 
temos de nos opor á teoria evolucionária de que o mais elevado só pode proceder 
do mais baixo por um desenvolvimento imánente. As operagóes do Espirito de 
Deus na natureza, na humanidade, na igreja, nos profetas e nos autores bíblicos, 
embora sejam relacionadas e análogas, nao sao idénticas. Há harmonía, mas nao 
há uniformidade aqui.
D iferentes in t e r pr e t a r e s  da inspiragao
[113] Em que, entao, consiste a inspiragao? A Escritura langa luz sobre essa 
questao quando afirma repetidamente que o Senhor fala por meio dos profetas 
ou por meio da boca dos profetas. Lemos na Escritura “o que fora dito pelo 
Senhor por intermédio do profeta” (c f Mt 1.22). A preposigao íjttó é usada para 
Deus. Ele é quem está falando, ele é que é o verdadeiro sujeito. Os profetas, 
porém -  falando ou escrevendo -  sao instrumentos de Deus. Em referéncia a 
eles é usada com genitivo a preposigao óiá, nunca úttó (Mt 1.22; 2.15, 17, 23; 
3.3; 4.14; etc. Le 1.70; At 1.16; 3.18; 4.25; 28.25). Deus, ou o Espirito Santo, 
é o verdadeiro falante, o informante, o autor primário, e os escritores sao os 
instrumentos pelos quais Deus fala, os autores secundários, os escribas. Mais 
luz é langada por 2 Pedro 1.19-21, onde a origem da profecia nao é encontrada

80 C. Pesch, D e Inspiratione Sacrae Scripturae, 414.
81 Nota do organizador: Bavinck está se referindo a uma distinta escola teológica reformada holandesa do 

século 19, para a qual o Cristo vivo foi claramente distinguido da doutrina e da verdade proposicional (veja H. 
Bavinck, D e Theologie van D aniel Chantepie de la Saussaye [Leiden: Donner, 1885]). A  palavra “ética”, uma 
tradugao literal do holandés “ethische”, é enganosa. O cora d o  dessa teologia nao era um Cristianismo mora!, mas 
existencial, uma fé viva.
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na vontade da humanidade, mas no impulso do Espirito de Deus. Ser movido 
(tj)épeo0aL, cf. At 27.15, 17, onde o barco é movido pelo vento) é essencialmen
te distinto de ser levado (ayeoQai, usado para os filhos de Deus, Rm 8.14). Os 
profetas foram movidos, impelidos pelo Espirito Santo, e assim falavam. Da 
mesma forma, a pregapáo dos apóstolos é chamada de falar “no Espirito Santo” 
(cf. Mt 10.20; Jo 14.26; 15.26; 16.7; 1 Co 2.10-13, 16; 7.40; 2 Co 2.17; 5.20; 
13.3). Profetas e apóstolos, portanto, sao pessoas “movidas por Deus”: é Deus 
quem fala através deles. A interpretapao correta da inspirapao, aparentemente, 
depende, portanto, de se colocar o autor primário e o secundário em correta 
relapao um com o outro. O panteísmo e o deísmo nao podem descrever essa re- 
lapáo corretamente e nao fazem justipa nem (no caso do panteísmo) á atividade 
dos seres humanos nem (no caso do deísmo) á atividade de Deus. Somente o 
teísmo da Escritura nos preserva do erro, tanto á esquerda quanto á direita.

A atividade de Deus na inspirapao nao é retratada corretamente quando é 
descrita como “aprovapao subseqüente”, como “mera preservapao do erro” ou 
mesmo como “dinámica”, como a inspirapáo de pessoas. É verdade que Lessius 
e Bonfrere náo afirmaram que, de fato, um dado livro da Escritura foi elevado 
á categoría de um livro inspirado e canónico por uma declarapáo divina sub
seqüente de que náo havia nada falso nele. Entretanto, eles conservam essa 
ideia como possibilidade, recorrendo, para manter essa posipáo, ás citapoes de 
autores profanos na Escritura (At 17.28; Tt 1.12) e que, consequentemente, 
alcanparam autoridade canónica. Esse uso das citapoes nao prova sua posipáo 
porque os dois casos náo sáo o mesmo. Ñas referéncias bíblicas citadas, dois 
autores profanos sáo citados por Paulo, confrontando-nos, portanto, com o fato 
de uma aprovagao subseqüente da parte de Deus. Mas, nos casos mencionados 
por Lessius e Bonfrere, essa aprovapáo posterior está ausente, a menos que se 
queira encontrá-la na formapáo do cánon por parte da igreja. A igreja, porém, 
náo fez com que o cánon ou mesmo um só livro fosse inspirado, mas apenas 
reconheceu e confessou aquilo que, há muito tempo, tinha sido estabelecido e 
tinha autoridade como um escrito canónico na igreja. Se a igreja tivesse elevado 
á categoria de livro inspirado qualquer escrito que, de fato, náo fosse inspirado, 
ela seria culpada de fraude. Portanto, é impossível até mesmo que o próprio 
Deus, por uma simples declarapáo em uma data posterior, coloque um docu
mento que tenha sido escrito sem a condupáo especial do Espirito Santo em um 
grupo de escritos que tenha se originado nessa condupáo. O concilio Vaticano 
[I], sessáo 3, capítulo 2, portanto, corretamente rejeitou os sentimentos de Les
sius e declarou que a igreja náo considera os livros da Biblia santos e canóni
cos “porque foram compostos apenas pelo esforpo humano e mais tarde foram 
aprovados pela sua [da igreja] autoridade”. Ao mesmo tempo e pelas mesmas 
razoes, o concilio também rejeitou os sentimentos de Chrismann, Jahn e outros, 
de acordo com os quais a inspirapáo consiste apenas na “preservapáo do erro”. 
Aqui também “aquilo que foi falado por Deus” (pr]0ey úiró 0eoü) náo é apro- 
priadamente entendido. A igreja cristá, tanto a católica quanto a protestante, náo
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considera os livros da Biblia santos e canónicos “porque contém revelagao sem 
erro, mas porque, escritos sob a inspiragao do Espirito Santo, tém Deus como 
seu autor, e porque foram entregues como tais á igreja”.

Também contrária a essa confissáo, que está, sem dúvida, arraigada na Escri
tura, está a interpretagáo segundo a qual ela consiste apenas em despertar afeigoes 
religiosas no coragao dos profetas e dos apóstolos, afeigoes que foram expressas 
em seus escritos. Essa posigáo náo somente confunde inspiragáo com regenera- 
gao e coloca a Escritura no mesmo nivel da literatura devocional, mas também 
nega, em principio, que Deus se revelou aos seres humanos por palavras, pensa
mentos e obras. Toda a revelagáo na Escritura é uma prova continua, porém, de 
que Deus nao somente fala aos seres humanos metafóricamente, pela natureza e 
pela historia, fatos e eventos, mas também repetidamente vem a eles para comu- 
nicar-lhes seus pensamentos em palavras humanas e em linguagem humana. A 
inspiragáo divina é, acima de tudo, Deus falando a nós pela boca dos profetas e 
dos apóstolos, de forma que sua palavra é a palavra de Deus. O que foi escrito é 
“o que foi dito pelo Senhor”. O Espirito Santo falará (Icdrioti) aquilo que ouve e 
declarará (ávocyyeM) as coisas que estao por vir (Jo 16.13). As palavras de Deus 
(loyux, 0eoü, At 7.38; Rm 3.2; Hb 5.12; 1 Pe 4.11) sáo sempre “declaragóes oracu
lares, comunicagóes divinas autoritativas”.82 A palavra dos apóstolos é a palavra 
de Deus (1 Ts 2.13). Em 2 Timoteo 3.16, a Escritura é chamada de “soprada por 
Deus” náo primariamente com relagáo ao seu conteúdo, mas em virtude de sua 
origem. Ela náo é “inspirada porque e na medida em que inspira”, mas, ao contrá
rio, “ela sopra Deus e inspira porque foi inspirada por Deus”.83

Errando em outra diregáo estáo aqueles que favorecem uma inspiragáo me
cánica, deixando de fazer justiga, portanto, á atividade dos autores secundários. 
O que devemos entender por inspiragáo mecánica, porém, está longe de ser es
tabelecido. Alguns escritores usam esse termo quando rejeitam toda orientagáo 
especial do Espirito Santo na escrita dos livros bíblicos. De acordo com eles, 
qualquer tipo de milagre, toda profecia, toda influéncia sobrenatural de Deus no 
mundo e nos seres humanos é contrária á natureza das coisas. Assim, nenhuma 
revelagáo pode existir, a náo ser aquela que vem aos seres humanos no curso or
dinário da natureza e é histórica e psicológicamente mediada. A inspiragáo que 
os autores bíblicos receberam está no mesmo nivel da, ou, pelo menos, difere 
apenas em grau da inspiragáo heroica, poética ou religiosa que outras pessoas 
também experimentam.

Depois de tudo o que dissemos anteriormente sobre a revelagáo, porém, náo 
é mais necessário argumentar que essa interpretagáo é diametralmente oposta 
á Escritura. A Escritura, em toda parte, afirma que Deus pode e realmente se 
revela aos seres humanos náo apenas pela natureza e pela historia, pelo coragao 
e pela consciéncia, mas também diretamente e através de meios extraordinários. 
Deus se revela náo somente nos seres humanos, mas também -  por palavras e

82 B. Warfield, “The Oracles o f  God”, Presbyterian and  Reformed R eview  11 (1900): 217-60.
83Pesch, D e Inspiratione, 412.
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atos especiáis -  para os seres humanos. Até mesmo independentemente disso, 
porém, sobre a posigao teísta, nao está claro por que essa revelagao especial á 
humanidade é mecánica e uma violagáo da natureza humana. Se nao é mecá
nico que os filhos creiam em seus pais e professores com base na autoridade e 
simplesmente aprendam deles, e se nao é inadequado que um funcionário rece
ba ordens de seu chefe -  ordens que ás vezes ele nem mesmo entende, e apenas 
tem de cumprir -  entao também nao é antinatural que os seres humanos rece- 
bam de Deus uma palavra que eles tém de aceitar e obedecer com fé infantil. 
Se alguém objetar que essa revelagao de Deus, que vem á humanidade a partir 
de fora e nao pode ser inferida e explicada a partir das coisas que ocorreram de 
antemao fora e dentro délas, permanece sempre fora e acima déla e nao pode ser 
assimilada por ela, temos de distinguir duas coisas. Para uma crianga que está 
sendo educada; para um estudante que está sendo educado; para um estudioso, 
o progresso e o desenvolvimento consistem, em grande parte, no recebimento 
e aquisigao de um novo conhecimento que nao pode ser derivado pela reflexao 
e pelo raciocinio a partir daquilo que essas pessoas sabiam anteriormente. Na 
lógica e na matemática, isso pode, de forma abstrata, ser possível, mas, na his
toria e ñas ciéncias naturais, o novo conhecimento tem de ser comunicado aos 
seres humanos a partir de fora.

Ao mesmo tempo, é a tarefa de cada professor e de cada estudioso intro- 
duzir ordem em seu ensino e em seus estudos e partir, passo a passo, de uma 
coisa para outra. Aqueles que negligenciam isso provocam confusao na mente 
das pessoas, mas aqueles que negligenciam a necessidade de novo conheci
mento fazem com que o progresso em conhecimento seja impossível. Através 
de sua revelagao, eles constantemente introduzem novo conhecimento e nova 
informagao. Sua revelagao vem na forma de longos séculos de historia. Mas, 
com relagao a isso, ele segue uma ordem pedagógica regular e parte do mais 
baixo para o mais elevado, do menor para o maior. Aqueles, em nossos dias, 
que se opoem á necessidade de novo conhecimento sob o fundamento de que 
os seres humanos nao podem assimilar uma revelagao especial, gradativamen- 
te vao adiante e rejeitam toda revelagao. Eles reincidem em uma interpreta- 
gao mecánica da natureza e perdem o direito de falar de desenvolvimento e 
progresso em geral e, específicamente, na área da religiao. Por fim, eles nem 
mesmo possuem um padrao pelo qual possam distinguir entre o verdadeiro e o 
falso naquilo que ainda consideram ser revelagao. Aqueles, por outro lado, que 
negligenciam a ordem pedagógica que Deus segue em sua revelagao, correm 
o perigo de aderir a uma interpretagao mecánica da revelagao que é contestada 
pela própria Escritura.

Tudo isso se aplica também á inspiragao. Uma nogáo mecánica da revela- 
gao enfatiza unilateralmente o elemento novo, sobrenatural que está presente 
na inspiragao e desconsidera sua relagao com o elemento velho, natural. Isso 
priva os escritores bíblicos de sua personalidade, por assim dizer, e os retira 
da historia de sua época. Por fim, ela permite que eles funcionem apenas
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como instrumentos estúpidos, inanimados, ñas maos do Espirito Santo. Até 
que ponto os teólogos do passado afirmaram uma interpretapáo mecánica táo 
forte náo se pode dizer em uma só afirmapáo genérica, mas tem de ser ex
plorada separadamente em cada caso. E verdade que os pais da igreja já  co- 
meparam a comparar os profetas e os apóstolos, no processo de escrita, com 
uma cítara, uma lira, uma flauta ou uma pena ñas máos do Espirito Santo. 
Mas devemos nos atrever a tirar muitas conclusoes dessas comparapoes. Ao 
usar esses símiles, eles só queriam indicar que os escritores da Biblia eram os 
autores secundários e que Deus era o autor primário. Isso fica evidente pelo 
fato de que, por outro lado, eles firme e unánimemente rejeitaram o erro dos 
montañistas, que alegavam que a profecia e a inspirapáo tomavam seus por- 
ta-vozes inconscientes, e geralmente reconheceram também a auto-atividade 
dos escritores bíblicos. Náo obstante, de tempos em tempos encontram-se 
expressoes e ideias que retratam uma interpretapáo mecánica. Em geral, pode- 
se dizer, sem medo de contradipáo, que a compreensáo da mediapáo histórica 
e psicológica da revelapáo -  agora entendida em um sentido favorável -  só 
veio á plena luz em tempos modernos, e que a interpretapáo mecánica da ins
pirapáo, no sentido em que existiu no passado, gradativamente abriu caminho 
para a interpretapáo orgánica.

[114] Essa interpretapáo orgánica, longe de enfraquecer a doutrina da Es
critura nesse ponto, capacita-a mais plenamente a ocupar seu devido lugar. E a 
própria Escritura que requer que concebamos a inspirapáo -  assim como a pro
fecia -  orgánicamente, náo mecánicamente. Até mesmo quando ela nos ensina, 
em geral, sobre a relapáo entre Deus e sua criatura, ela nos incita a suspeitar que 
também a condupáo do Espirito de Deus na inspirapao divina confirmará e for
talecerá, e náo destruirá, a auto-atividade dos seres humanos. Pois, na criapáo, 
Deus confere ao mundo uma existéncia própria, que, embora náo seja indepen- 
dente, é distinta da sua própria existéncia divina. Na preservapáo e no governo 
de todas as coisas, Deus mantém essa existéncia distinta de suas criaturas, faz 
com que elas funcionem de acordo com sua própria natureza e garante aos seres 
humanos sua própria personalidade, racionalidade e liberdade. Deus nunca coa
ge ninguém. Ele trata os seres humanos náo como blocos de madeira, mas como 
seres inteligentes e moráis. Ao Logos, ao tomar-se carne, náo tomou de surpresa 
uma pessoa desavisada, mas entrou na natureza humana, preparou-a e formou-a 
pelo Espirito em seu próprio meio adequado. Na regenerapáo e na conversáo, 
ele náo suprime e destrói os poderes e dons das pessoas humanas, mas os res
taura e fortalece, limpando-os do pecado. Em resumo, a revelapáo entre Deus 
e sua criapáo [humana], de acordo com a escritura, náo é deísta nem panteísta
-  mas teísta, e é assim, portanto, que também tem de ser a inspirapao. A própria 
Escritura ensina isso direta e concretamente. O Espirito do Senhor entrou nos 
profetas e nos apóstolos e, assim, empregou-os e conduziu-os, de forma que 
eles mesmos examinaram e refletiram, falaram e escreveram. E Deus que fala 
por meio deles. Ao mesmo tempo, sáo eles que falam e escrevem. Movidos pelo
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Espirito, eles mesmos falaram (kXálr¡aav, 2 Pe 1.21). No Novo Testamento, as 
Escrituras do Antigo Testamento sáo frequentemente citadas pela referencia ao 
autor primário (Le 1.70; At 1.16; 3.18; 4.25; 28.25), e sempre na carta aos He- 
breus (Hb 1.5ss.), mas náo menos frequentemente pela referéncia aos autores 
secundários. Isso demonstra que Moisés, Davi, Isaías e outros, embora fossem 
movidos pelo Espirito, foram, de fato, no pleno sentido da palavra, os autores 
de seus livros (Mt 13.14; 22.43; Jo 1.23, 45; 5.46; 12.38). Todos os vários 
componentes que entram em consideragáo na inspiragáo divina mostram que o 
Espirito do Senhor, longe de suprimir a personalidade dos profetas e apóstolos, 
fortaleceu o nivel de sua atividade. Isso fica evidente, antes de tudo, pelo fato de 
que eles foram separados, preparados e capacitados, desde sua mocidade, para a 
tarefa para a qual o Senhor, mais tarde, os chamaría (Éx 3; 4; Jr 1.5; At 7.22; G1 
1.15). Sua disposigáo e propensáo natural, seu caráter e inclinagao, seu intelecto 
e desenvolvimento, suas emogóes e desejos náo sáo desfeitos pelo chamado que 
mais tarde vem a eles, mas, como eles mesmos já tinham sido formados pelo 
Espirito Santo, agora eles sao chamados para o servigo e usados pelo mesmo 
Espirito. Toda a sua personalidade, com todos os seus dons e capacidades, é 
tomada útil para o chamado que receberam.

Segundo, o assim chamado “impulso para escrever” produz uma prova 
tangível dessa atividade orgánica conduzida pelo Espirito dos profetas e após
tolos, pois apenas em uns poucos textos há a indicagao de uma ordem direta 
para escrever, e esses textos de forma nenhuma cobrem todo o conteúdo da 
Escritura. Mas também as ocasióes que levaram os profetas e apóstolos a 
escrever pertencem á condugao do Espirito. Foi precisamente através dessas 
ocasióes que ele os impeliu a escrever. O chamado profético e apostólico 
automática e naturalmente incluía o chamado para falar e testemunhar (Éx 3; 
Ez 3; Am 3.8; At 1.8; etc.), mas náo o de escrever. De fato, muitos profetas 
e apóstolos náo escreveram. Também nao se pode inferir uma injungáo para 
escrever a partir de Mateus 28.19. A escrita nao é mencionada como um dos 
carismata (1 Co 12).84 Mas o Espirito Santo guiou a historia da igreja em 
Israel e no Novo Testamento de tal forma que atos se tornaram palavras e 
palavras foram registradas em forma escrita. Sellin observa oportunamente 
que, enquanto os outros profetas se dirigiram á corte, os profetas posteriores, 
comegando com Amos, dirigiram suas mensagens mais ao povo.85 Para alcan- 
gar as pessoas e tornar conhecidos a elas os pensamentos de Deus, eles sim- 
plesmente tinham de utilizar os recursos da escrita. Da mesma forma, quando 
os apóstolos, depois de terem fundado a igreja por sua pregagáo, quiseram 
comunicar a ela a plenitude da revelagáo que lhes foi concedida em Cristo, 
a forma epistolar naturalmente se apresentou a eles como o meio obvio para 
fazer isso. Com respeito a isso, a tarefa de ensinar a todas as nagóes imposta

84 Belannino, D e Verbo D ei, IV, cc. 3 e 4.
85 Emst Sellin, B eitráge zur israelitischen umd jüdischen religionsgeschichte, 2 vols. (Leipzig: A. Deichert, 

1896-97), I, 136, n.l
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sobre eles em Mateus 28.19, gradualmente também eomegou a tomar a forma 
de testemunho por meio da escrita. Dessa orientagao da igreja nasceu, na vida 
dos profetas e apóstolos, o chamado ou impulso para escrever. Essa atividade 
de escrita foi o testemunho mais elevado, mais poderoso e mais universal que 
eles poderiam dar. Por ele, a Palavra de Deus se fez permanente e se tomou 
propriedade de toda a raga humana. E precisamente porque os escritos dos 
profetas e apóstolos nao surgiram de fora, mas na própria historia, também 
há um ramo da teologia que explora e torna conhecidas todas as ocasióes e 
circunstancias ñas quais os livros da Biblia se originaram. Mas, enquanto as 
pessoas “nao espirituais” param nessas causas secundárias, a pessoa “espiri
tual” [cf. 1 Co 2.14, 15)] segue para a causa primária e, á luz da Escritura, 
descobre, em tudo isso, uma condugao especial do Espirito Santo.

Terceiro, observamos que os profetas e apóstolos, quando comegaram a 
escrever, continuaram sendo eles mesmos. Eles mantiveram sua capacidade 
de reflexao e deliberagáo, seus estados emocionáis e sua liberdade de vontade. 
A pesquisa (Le 1.1), a reflexao e a memoria (Jo 14.16), o uso de fontes e todos 
os meios ordinários que o autor emprega no processo de escrita de um livro 
sao usados. Longe de serem rejeitados ou excluidos pela inspiragao divina, 
esses meios sao incorporados nela e colocados a servigo do objetivo que Deus 
tem em mente. Em vários casos, a experiéncia pessoal e a historia de vida dos 
profetas e apóstolos até mesmo produziram o material de que eles necessita- 
vam para seus escritos. Nos Salmos, é o cantor piedoso que alternadamente 
lamenta e grita de júbilo, senta-se com tristeza ou expressa em alta voz sua 
alegría. Em Romanos 7, Paulo descreve sua experiéncia de vida; e, ao longo 
de toda a Escritura, repetidamente sao os próprios autores que tém sua vida 
e experiéncia, esperangas e temores, fé e confianga, queixas e infelicidades, 
descritos e retratados. A profunda e abundante experiéncia de vida dos ho- 
mens de Deus (Davi, por exemplo), é de tal modo formada e conduzida pelo 
Espirito do Senhor que, incorporada na Escritura, serve para instruir geragoes 
posteriores, “a fim de que, pela paciencia e pela consolagao das Escrituras, 
tenhamos esperanga” (Rm 15.4). Tudo isso foi escrito para nossa instrugáo 
(2 Tm 3.16). Portanto, há lugar na Escritura para todo género literário, para 
prosa e poesia, odes e hinos, épica e drama, poemas líricos e didáticos, salmos 
e cartas, historia e profecia, visao e apocalíptica, parábola e fábula (Jz 9.7s.), 
e todo género conserva seu próprio caráter e deve ser examinado em termos 
de sua própria lógica.

Se, entao, os profetas e apóstolos assim testemunham quando escrevem, eles 
também conservam seu próprio caráter, linguagem e estilo. Em todas as épocas 
essa variagao de estilo dos livros da Biblia foi reconhecida, mas nem sempre 
foi satisfatoriamente explicada. Ela nao deve ser explicada dizendo-se que o 
Espirito Santo, por absoluta excentricidade, decidiu escrever de uma forma hoje 
e de outra em outra ocasiáo. Em vez disso, entrando nesses autores, ele também 
entrou em seu estilo e linguagem, caráter e personalidade única, que ele mesmo
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já havia formado e preparado para esse propósito. Parte integrante desse propó
sito é o fato de que, no Antigo Testamento, ele escolheu o hebraico e, no Novo 
testamento, o grego helenista como veículo dos pensamentos divinos. Essa es- 
colha náo foi arbitraria (o purismo, diga-se de passagem, em sua própria forma 
desajeitada, defendeu uma importante verdade). Avahado pelo grego de Platáo 
e Demóstenes, o Novo Testamento é cheio de barbarismos e solecismos, mas o 
casamento entre o hebraico e o ático puro, que resultou no grego helenista, entre 
a mente do Oriente e a mente do Ocidente, foi a realizapáo lingüística da ideia 
divina de que a salvapáo vem dos judeus, mas é para toda a humanidade. De um 
ponto de vista gramatical e lingüístico, a linguagem do Novo Testamento náo 
é a mais bonita, mas é, certamente, a mais adequada para a comunicapáo dos 
pensamentos divinos. A esse respeito, também, o verbo se tomou verdadeira e 
universalmente humano.

Diante de tudo isso, somente a teoría da inspirapáo orgánica faz justipa á Es
critura. Na doutrina da Escritura, essa é a execupáo e a aplicapáo do fato central 
da revelapáo: a encamapáo do Verbo. O Verbo (Aóyop) se fez carne (aápí), e a 
palavra se tomou Escritura. Esses dois fatos nao apenas correm lado a lado, mas 
estáo intimamente relacionados. Cristo se fez carne, um servo, sem aparéncia e 
sem beleza, o mais desprezado de todos os seres humanos; ele desceu ás partes 
inferiores da térra e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Assim também a 
palavra, a revelapáo de Deus, entrou no mundo da criatura, da vida e da historia 
da humanidade, em todas as formas humanas de sonho e visáo, de investigapáo 
e reflexáo, inteiramente naquilo que é humanamente firaco, desprezado e ignóbil. 
Tudo isso aconteceu para que a excelencia do poder, também do poder da Escri
tura, seja de Deus, e náo nossa. Assim como todo pensamento e apáo humana é 
fruto da apáo de Deus, em quem vivemos e existimos, e, ao mesmo tempo, fruto 
da atividade dos seres humanos, assim também a Escritura é totalmente produ- 
to do Espirito de Deus, que fala através dos profetas e apóstolos e, ao mesmo 
tempo, totalmente produto da atividade dos autores. “Tudo é divino e tudo é 
humano” (0c ía náraa Km (b>0p(óiuva uái'to').
Inspiragáo orgánica
[115] Essa interpretapáo orgánica foi usada repetidamente, porém, para corroer 
a autoridade do Espirito Santo, o autor primário. A encamapáo de Cristo requer 
que nós a descubramos ñas profundezas de sua humilhapáo, em toda a sua fra- 
queza e desprezo. O registro da palavra, da revelapáo, nos convida a reconhecer 
essa dimensáo de fraqueza e humildade, a forma de servo, também na Escritura. 
Mas, assim como a natureza humana de Cristo, embora fosse fraca e modesta, 
permaneceu livre de pecado, assim também a Escritura “é concebida sem de- 
feito e sem mácula”, totalmente humana em todas as suas partes, mas também 
divina em todas as suas partes.

Apesar disso, de muitas formas diferentes, tem-se feito injustipa a esse ca
ráter divino da Escritura. A historia da inspirapáo nos mostra que, primeiro, até
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o século 17, ela foi estendida até mesmo as vogais e á pontuagao (inspiratio 
punctualis) e, na fase seguinte, progressivamente encolheu, da pontuagao para 
as palavras (inspiragao verbal), das palavras individuáis para o Verbo, a ideia 
(Verbo no lugar da inspiragao verbal).86 A inspiragao, mais tarde, encolheu 
da palavra como ideia para o assunto da palavra (inspiratio realis) e, depois, 
do assunto para o conteúdo ético-religioso, para aquilo que foi revelado no 
sentido verdadeiro, para a Palavra de Deus, em sentido estrito, para o objeto 
especial da fé salvadora (inspiratio fundam enta lis, religiosa), desses assuntos 
para as pessoas (inspiratio personalis) e, finalmente, daí para a negagao de 
toda inspiragao como dom sobrenatural. Ora, é uma fonte de alegría que até 
mesmo a escola de pensamento mais negativa ainda queira atribuir á Escritura 
um lugar e algum valor na vida religiosa e no pensamento do Cristianismo.

A doutrina da Escritura nao é uma opiniao desta ou daquela escola, nem o 
dogma de uma igreja particular ou de uma seita, mas um artigo fundamental, 
um artigo de fé da igreja crista santa e universal. Sua importancia para todo o 
Cristianismo é sempre bem entendida; sua relagáo inquebrável com a fé e a 
vida crista é sempre claramente reconhecida. Por um certo período, a doutrina 
da Sagrada Escritura foi relegada, na dogmática, aos “meios de graga”, mas ela 
reconquistou, com honra, um lugar na abertura dessa disciplina.87 Toda a Igreja 
católica romana e as igrejas ortodoxas orientáis permanecem firmes na confis- 
sao da inspiragao divina da Sagrada Escritura. Muitas igrejas e escolas protes
tantes de teologia resistem até agora a toda tentativa de forgá-las a abrir mao 
desse fundamento. A igreja -  pela pregagao e pelo ensino, pela leitura e pelo 
estudo -  continua a viver direta e indiretamente das Escrituras e a se alimentar 
das Escrituras. Até mesmo aqueles que negam a inspiragao da Escritura em teo
ría, geralmente agem e falam, na prática, como se a aceitassem plenamente.

De acordo com muitas pessoas, no que se refere á doutrina da Escritura, a 
ortodoxia é apanhada no dualismo entre crer e conhecer. Contudo, isso nem de 
longe é comparável com a posigáo ambivalente da teologia da mediagáo {Ver
mittelungstheologie), que, das cátedras universitárias, nega a inspiragao, mas 
realmente a confessa do púlpito.88 O radicalismo está cada vez mais se apro
ximando do reconhecimento de que a inspiragao da Escritura é ensinada pela 
própria Escritura e tem de ser aceita ou rejeitada com ela. Tudo isso mostra que 
a vida é mais forte que a teoría e que a própria Escritura reage repetidamente 
contra toda explicagao naturalista. A Escritura afirma que procedeu do Espirito 
de Deus e sustenta essa afirmagao contra toda crítica. Toda tentativa de despo- 
já-la do caráter misterioso de sua origem, conteúdo e poder até hoje acabou em 
frustragao e em deixar a Escritura ser a Escritura. A [doutrina da] inspiragao, 
portanto, nao é uma explicagao da Escritura, nem realmente uma teoría, mas é 
e deve ser uma confissáo crente daquilo que a Escritura testemunha a respeito

86 Cf. Philippi, Kirchliche G laubenslehre, 3a. ed., I, 252.
87 Nitzsch, Lehrbuch , 212.
88 Cf. G. Hulsman, M oderne Wetenschap o f  B ijbelsche traditie?  (Utrecht: Kemink, 1897).
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de si mesma, apesar da aparéncia que é contra ela. A inspiragao é um dogma, 
assim como o dogma da Trindade, da encamagao, etc., que os cristaos aceitam 
nao porque entendem a sua verdade, mas porque Deus assim a atesta. Ela nao é 
um pronunciamento científico, mas uma confissao de fé. No caso da inspiragao, 
assim como no caso de qualquer outro dogma, a questao nao é, em primeiro lu
gar, quanto eu posso e devo confessar sem entrar em conflito com a ciéncia, mas 
qual é o testemunho de Deus e qual, consequentemente, é o pronunciamento da 
fé crista. Nesse caso, há apenas uma resposta possível: a Escritura se apresenta 
como a Palavra de Deus e, em cada século, a igreja de Deus a reconheceu como 
tal. A inspiragao está baseada na autoridade da Escritura e recebeu a afirmagáo 
da igreja de todas as épocas.

A assim chamada abordagem “pessoal” e “fundamental” á inspiragao está 
em conflito com esse caráter dogmático e religioso da doutrina da inspiragao da 
Escritura. Deve-se admitir que há valor também nessas interpretagoes. Pois cer
tamente pessoas inspiradas foram empregadas pelo Espirito Santo, juntamente 
com todos os seus dons e capacidades, e essas pessoas eram homens santos, 
homens de Deus, plenamente habilitados para essa obra. Quando e conquanto 
pensemos nessa inspiragao pessoal em nossa doutrina da inspiragao, descobri- 
mos que há até mesmo uma diferenga em sua medida e alcance.89 Assim como, 
em virtude da providéncia de Deus, os autores dos livros da Biblia eram pes- 
soalmente distintos um do outro, assim também o modo pelo qual eles foram 
formados e conduzidos pelo Espirito Santo foi diferente. Há uma distingao aqui 
entre os profetas e os apóstolos, e, em cada categoría, há diversidade entre eles 
também. Entre os profetas, Moisés tem a primazia: Deus falava com ele como a 
um amigo. No caso de Isaías, o impulso do Espirito difere do caso de Ezequiel. 
As profecías de Jeremías diferem, em sua simplicidade e naturalidade, das de 
Zacarías e Daniel. Em todos os profetas do Antigo Testamento, o impulso do 
Espirito Santo é mais ou menos transcendente: ele vem sobre eles, de cima e 
de fora, cai sobre eles, e pára. No caso dos apóstolos, por outro lado, o Espi
rito Santo mora imanentemente no coragao deles, os conduz e move, ilumina 
e instruí. Há, portanto, uma vasta diferenga no caráter da inspiragao pessoal e, 
portanto, também entre as diferentes partes da Escritura: nem todos os livros da 
Biblia sao de igual valor.

Mas essa diferenga na assim chamada inspiragao pessoal ou profética nao 
pode ser abusada para enflaquecer ou limitar a assim chamada inspiragao “grá
fica”, como os proponentes de uma inspiragao “pessoal” e “fundamental” de 
fato fazem. Ambas essas concepgóes, afinal, estao em conflito com o auto-tes- 
temunho da Escritura. A “toda Escritura” (uccoa yP0̂ )  de 2 Timoteo 3.16 é 
decisiva aqui. Mesmo que essa expressao nao possa ter sido traduzida como 
“toda Escritura” ou “Escritura como um todo”, ela, como mostra o contexto, 
nao se refere a um escrito em geral, que, se fosse “soprado por Deus”, seria 
proveitoso. Em vez disso, ela se refere ás “sagradas letras” do versículo 15, e,

8,A. Kuyper, E ncyclopaedie, II, 425.
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portanto, tem em vista uma certa Escritura, a saber, a do Antigo Testamento. 
Portanto, a referencia aqui corresponde á expressao “tudo quanto, outrora, foi 
escrito”, de Romanos 15.4. Além disso, a teoría da inspirapao pessoal enfrenta 
a objepáo de que ela elimina a distinpao entre inspirapao e iluminapao (regene- 
rapao), entre a vida intelectual e a ética, entre o “ser movido” dos profetas (2 Pe 
1.21) e o “guiados” dos filhos de Deus (Rm 8.14), entre a Escritura e a literatura 
devocional. Além disso, juntamente com o Catolicismo romano, ela transforma 
a relapao entre a Escritura e a igreja no seu oposto, priva a igreja da certeza de 
que ela precisa e a toma dependente da ciéncia, que tem de decidir o que, na 
Escritura, é ou nao é palavra de Deus.

Muitos proponentes dessa teoría da inspirapao, de fato, tentam escapar des- 
sas objepoes recorrendo á pessoa de Cristo como a fonte e autoridade da dog
mática, mas isso náo os beneficia porque há discordancia precisamente sobre 
quem é Cristo e o que ele ensinou e fez. Se o testemunho apostólico náo é 
confiável, nenhum conhecimento de Cristo é possível. Acrescente-se a isso que, 
se Cristo é autoritativo, ele é autoritativo também no ensino a respeito da Es
critura. A teoria “pessoal” entra em conflito, acima de tudo, com a autoridade 
do próprio Cristo.

A teoria da inspirapáo “fundamental” é distinguida da teoria da inspirapáo 
“pessoal” pelo fato de que, enquanto ela ainda admite uma atividade especial 
do Espirito no processo de escrita, essa atividade está limitada apenas a cer
tas partes da Escritura. Essa conceppáo é táo deísta e dualista, contudo, que 
é inaceitável apenas por essa razáo. Além disso, palavra e ato, as dimensoes 
religiosa e histórica, aquilo que foi falado por Deus e aquilo que foi falado 
por seres humanos está táo entrelapado e entranhado que a separapáo é impos- 
sível. As partes históricas da Escritura também sáo uma revelapáo de Deus. 
E, finalmente, essas duas teorías ainda náo respondem ás objepoes levantadas 
pela ciéncia contra a Escritura e sua inspirapáo. Pois essas objepóes, longe de 
se referirem a uns poucos pontos secundários na periferia da revelapáo, tocam 
o seu centro e o seu corapáo. As teorías “pessoal” e "fundamental” da inspira
páo náo sáo absolutamente mais científicas e racionais que as mais rigorosas 
teorías de inspirapáo verbal.

As outras teorías sobre a inspirapao (“pontual”, “verbal”, “real”) e também 
a inspirapáo do Verbo, de Philippi, náo diferem muito uma da outra. Com uma 
interpretapáo mais ou menos mecánica da inspirapáo divina, a diferenpa de opi- 
niáo sobre seu alcance pode surgir fácilmente. Como estava faltando uma clara 
compreensao a respeito da estreita relapáo entre pensamentos (coisas), palavras 
e letras, as pessoas do passado geralmente discutiam sobre se a inspirapáo se 
estendia somente ao primeiro ou também ás últimas.90 Mas, se a inspirapáo di
vina for entendida mais orgánicamente, i.e., mais histórica e psicológicamente, 
a importáncia dessas questoes desaparece. A atividade do Espirito Santo no pro-

90 Para literatura sobre o tema, veja M. Vitringa, Doctr. Christ. R elig ., I, 46; cf. também S. Pesch, D e Inspira- 
tione Sacrae Scripíurae , 439-89.
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cesso de Escrita, afinal, consistiu no fato de que, tendo preparado a consciencia 
humana dos autores de várias formas (pelo nascimento, criagao, dons naturais, 
pesquisa, memoria, reflexao, experiéncia de vida, revelagao, etc.), ele agora, 
no processo de escrita e por meio dele, fez com que esses pensamentos e pala
vras, essa linguagem e estilo, viessem á superficie dessa consciéncia, que podia 
melhor interpretar as ideias divinas para pessoas de todos os tipos de posigáo e 
classe, de toda nagao e idade.

Incluidas nos pensamentos estao as palavras; incluidas ñas palavras estao as 
vogais. Mas, daí, nao se segue que os sinais vocálicos em nossos manuscritos 
hebraicos derivem dos próprios autores. Também nao se segue que cada palavra 
está cheia da sabedoria divina, que cada jota e cada til está cheio de conteúdo 
infinito. Certamente, tudo tem seu significado, desde que seja visto em seu lugar 
e em seu contexto. A Escritura nao pode ser interpretada atomisticamente, como 
se cada palavra e cada letra por si mesma fosse inspirada por Deus como tal e 
tivesse seu próprio significado com seu próprio conteúdo infinito, divino. Essa 
abordagem conduz as extravagantes regras hermenéuticas dos escribas judeus
e, em vez de honrar a Escritura, a desonra.

A inspiragao tem de ser interpretada orgánicamente, de forma que a menor 
parte tenha seu lugar e significado e, ao mesmo tempo, seja muito mais afastada 
do centro que outras partes. No organismo humano, nada é acidental, nem seu 
comprimento, nem sua largura, nem sua cor, nem seu tom. Isso, porém, nao 
significa dizer que tudo esteja igualmente relacionado com seu centro de vida. 
A cabega e o coragao ocupam um lugar muito mais importante no corpo do que 
a mao e o pé, e estes, por sua vez, sao muito superiores em valor as unhas e ao 
cábelo. Na Escritura, também, nem tudo é igualmente próximo do centro. Há 
uma periferia, que se move em um caminho ampio ao redor do centro, embora 
essa periferia também pertenga ao círculo dos pensamentos divinos. Conse
quentemente, nao há tipos e graus na inspiragao “gráfica”. O cábelo da cabega 
de uma pessoa desfruta da mesma vida que o coragao e a mao. Há uma alma, 
que está totalmente presente em todo o corpo e em todas as suas partes. É um e 
o mesmo Espirito do qual, por meio da consciéncia dos autores, toda a Escritura 
veio. Mas há uma diferenga no modo pelo qual a mesma vida está presente e 
ativa ñas diferentes partes do corpo. Há diversidade de dons, também na Escri
tura, mas o Espirito é o mesmo.
A DEFESA DA INSPIRAGÁO ORGÁNICA
[116] Muitas e muito sérias objegóes sao levantadas contra essa interpretagáo 
da inspiragao da Escritura. Elas derivam da crítica histórica que questiona a 
autenticidade e a credibilidade de muitos livros bíblicos. O desafio vem das 
mútuas contradigóes que ocorrem repetidas vezes na Escritura, do modo pelo 
qual os textos do Antigo Testamento sao citados e interpretados no Novo Tes
tamento e da historia secular com a qual as narrativas da Escritura geralmente 
nao podem ser harmonizadas. A natureza, também, que tanto em sua origem
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quanto em sua existencia contradiz a Escritura com sua criagao e seus milagres, 
levanta outras questoes, como ñas áreas da religiao e da moralidade, que ge- 
ralmente passam um julgamento negativo sobre a fé e a vida dos personagens 
da Biblia. Finalmente, encontramos objegoes provenientes do estado atual da 
Escritura, cujo texto, de acordo com a crítica textual, tendo sido perdido com 
os autógrafos, é corrompido nos apógrafos e defeituoso em suas tradugóes. É 
inútil ignorar essas objegoes e agir como se elas nao existissem. Nao obstante, 
devemos, antes de tudo, chamar a atengao para o conflito ético, que, em todas 
as épocas vem sendo travado contra a Escritura. Se a Escritura é a Palavra de 
Deus, esse conflito nao é acidental, mas necessário e completamente compre- 
ensível. Se a Escritura é o relato da revelagao de Deus em Cristo, ela tem de 
enfrentar a mesma oposigao enfrentada pelo próprio Cristo, que veio ao mun
do para juízo ( K p í o u ; )  e “para ruina como para levantamento de muitos” [Le 
2.34], Ela faz separagao entre luz e trevas e revela os pensamentos de muitos 
coragóes. Da mesma forma, a Escritura é uma palavra viva e ativa, um “árbi
tro” dos pensamentos e intengóes do coragao [cf. Hb 4.12]. Ela nao somente fo i 
inspirada, mas ainda é “soprada por Deus” e “Deus soprando”. Assim como há 
muita coisa que precede o ato de inspiragao (toda a atividade do Espirito Santo 
na natureza, na historia, na revelagao, na regeneragao), também há muita coisa 
que a segue. A inspiragao nao é um evento isolado. O Espirito Santo, depois do 
ato de inspiragao, nao sai da Sagrada Escritura e a abandona á sua própria sor- 
te, mas a sustenta e anima e, de muitas formas, traz seu conteúdo á humanida
de, ao seu coragao e consciéncia. Através da Escritura como a Palavra de Deus, 
o Espirito Santo continuamente milita contra os pensamentos e intengóes da 
pessoa “nao espiritual” ( i | / u x lk o < ;  avGpcoiroi;). Por si mesmo, portanto, nao nos 
surpreende que a Escritura tenha, em todos os tempos, encontrado contradigáo 
e oposigao. Cristo carregou a cruz, e o servo [Escritura] nao é maior que seu 
mestre. A Escritura é a criada de Cristo. Ela partilha de sua difamagao e enfren
ta a hostilidade da humanidade pecadora.

É claro que nem toda oposigao á Escritura pode ser explicada em termos des
sa [hostilidade espiritual]. Nao obstante, os ataques aos quais a Escritura está 
exposta nao devem ser interpretados isoladamente. Eles sao, sem dúvida, parte 
integrante da inclinagao desta era. Nao nos cabe julgar pessoas e intengóes, mas 
seria superficial dizer que o conflito contra a Biblia neste século se mantém por 
si mesmo e é controlado por motivos muito diferentes e muito mais puros que 
nos sáculos anteriores. E improvável que, hoje, apenas a cabega fale e o coragao 
permanega completamente fora disso. Todos os crentes tém a experiéncia de 
que, nos melhores momentos de sua vida, eles também estao mais firmes em 
sua crenga na Escritura. A confianga do crente em Cristo aumenta juntamente 
com sua confianga na Escritura e, inversamente, a ignorancia da Escritura é 
automática e proporcional á ignorancia de Cristo (Jerónimo). A relagao entre o 
pecado e o erro geralmente está escondida muito abaixo da superficie da vida 
consciente. Quase nunca se pode demonstrar essa relagao nos outros, mas ela é,
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ás vezes, revelada ao nosso próprio olhar interior [com relapáo a nós mesmos]. 
O conflito contra a Biblia é, em primeiro lugar, uma revelapao da hostilidade 
do corapáo humano. Mas essa hostilidade pode se expressar de várias formas. 
Ela náo se expressa absolutamente apenas -  e talvez nem mesmo mais vigoro
samente -  ñas críticas ás quais a Escritura tem sido submetida em nossa época. 
A Escritura, como Palavra de Deus, encontra oposipáo e incredulidade em toda 
pessoa “náo espiritual”. Nos dias da ortodoxia morta, uma atitude de incredu
lidade em relapáo á Escritura era, em principio, táo poderosa quanto em nosso 
século crítico e orientado históricamente. As formas mudam, mas a esséncia 
permanece a mesma. Quer a hostilidade contra a Escritura seja expressa em 
críticas, como as de Celso e Porfirio, quer seja manifesta em uma fé morta, essa 
hostilidade, em principio, é a mesma. Pois náo os ouvintes, mas os praticantes 
da palavra [Tg 1.22] sáo considerados abenpoados. “Aquele servo, porém, que 
conheceu a vontade de seu Senhor e náo se aprontou, nem fez segundo a sua 
vontade, será punido com muitos apoites” [Le 12.47].

Permanece a obrigapáo de que cada pessoa, portanto, antes de tudo, co
loque de lado sua hostilidade contra a Palavra de Deus “levando cativo todo 
pensamento á obediéncia de Cristo” [2 Co 10.5], A própria Escritura, em toda 
parte, impoe essa necessidade. Apenas aquele que é puro de corapáo verá a 
Deus. Aquele que nascer de novo verá o reino de Deus. A autonegapáo é a 
condipao para ser discípulo de Jesús. A sabedoria do mundo é loucura para 
Deus. Em contraste com os seres humanos, a Escritura ocupa uma posipáo táo 
elevada que, em vez de se sujeitar ás suas críticas, ela os julga em todos os seus 
pensamentos e desejos.

E essa tem sido a posipao da igreja cristá em relapáo á Escritura em todas as 
épocas. De acordo com Crisóstomo, a humildade é o fundamento da filosofía. 
Agostinho disse: “Quando um certo retórico perguntou qual era a principal regra 
na eloqüéncia, ele respondeu: ‘Soltura’; da mesma forma, se vocé me perguntar 
a respeito dos preceitos da religiáo, primeiro, segundo e terceiro e sempre, eu 
responderei: ‘Humildade’.”. Calvino menciona essa citapáo com aprovapáo.91 
E Pascal clama á humanidade: “Humilhe-se, razáo poderosa! Aquiete-se, natu
reza estúpida! [...] Oupa a Deus!”.

Essa tem sido a atitude da igreja ao longo dos séculos, pois um dogma náo 
está baseado nos resultados de uma pesquisa crítico-histórica, mas somente so
bre o testemunho de Deus, sobre o autotestemunho da Escritura. O cristao eré 
náo porque tudo na vida revele o amor de Deus, mas apesar de tudo o que le
vanta dúvida. Na Escritura, também, há muita coisa que levanta dúvida. Todos

91 J. Calvino, Institutes, II, 2, 11. Nota do organizador: De acordo com John M cNeill, editor da tradugao 
Battles das Instituías de Calvino (Library o f  Christian Classics, 20 e 21), a c ita d o  de Crisóstomo é D e profectu  
evangelii 2 (M PG  51 ,3 12 ). Essa referéncia parece ser um erro. M PG  5 1 ,3 1 2  contém uma homilía sobre Filipenses
1.18, mas a referéncia é, provavelmente, á homilía 2 sobre Filipenses 1.8-11, onde Crisóstomo relaciona a filosofía 
com a forga da humildade. Porém, essa homilía é encontrada em M PG  62, 180 (N P N F XIII, 191). A citagao de 
Agostinho, de acordo com M cNeill, é Letters cxiii, 3, 22 (MPL  33, 442;cf. Fathers o f  the Church, 18, 282). Ba- 
vinck também se refere a Edwards, Works III, 139, sem entrar em maiores detalhes.
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os crentes sabem, por experiéncia, que isso é verdade. Aqueles que se enga- 
jam no criticismo bíblico falam frequentemente como se as pessoas simples da 
igreja nada soubessem sobre as objegoes que sao levantadas contra a Escritura 
e fossem insensíveis á dificuldade de continuarem crendo na Escritura. Mas 
essa é uma falsa ideia. Certamente, os cristaos simples nao conhecem todos 
os obstáculos que a ciéncia levanta para a crenga na Escritura. No entanto, em 
um maior ou menor grau eles conhecem a forte luta travada, no coragao e na 
cabega, contra a Escritura. Nao há um só cristáo que nao tenha, a seu modo, 
aprendido a conhecer a antítese entre a “sabedoria do mundo” e a “loucura de 
Deus”. Essa é a mesma batalha, uma batalha permanente, que tem sido travada 
por todos os cristaos, cultos ou incultos, para levarem “cativo todo pensamento 
á obediéncia de Cristo” (2 Co 10.5).

Aqui na térra ninguém está acima dessa batalha. Ao longo de todo o do
minio da fé, há cruzes que precisam ser superadas.92 Nao há fé sem conflito. 
Crer é lutar, lutar contra a aparéncia das coisas. Contanto que a pessoa ainda 
creia em alguma coisa, sua crenga é desafiada em todas as diregóes. Nenhum 
crente moderno está poupado disso. As concessóes enfraquecem os crentes, 
mas nao os libertam. Portanto, para aqueles que, com a fé de uma crianga, 
se sujeitam á Escritura, ainda permanecem objegoes mais do que suficientes. 
Essas necessidades nao sao encobertas. Há problemas intelectuais (cruzes) 
na Escritura que nao podem ser ignorados e que, provavelmente, nunca seráo 
resolvidos. Mas essas dificuldades, que a própria Escritura apresenta contra 
sua inspiragao, nao sao, em grande parte, descobertas recentes de nosso sécu
lo. Elas foram conhecidas em todas as épocas. Contudo, Jesús e os apóstolos, 
Atanásio e Agostinho, Tomás de Aquino e Boaventura, Lutero e Calvino e os 
cristaos de todas as igrejas que atravessaram os séculos confessaram e reco- 
nheceram a Escritura como palavra de Deus. Aqueles que querem retardar a 
crenga na Escritura até que todas as objegoes tenham sido esclarecidas e todas 
as contradigóes tenham sido resolvidas nunca chegarao á fé. “O que alguém 
vé, como o espera?” [Rm 8.24]. Jesús chama de bem-aventurados aqueles que 
nao viram e creram [Jo 20.29].

De qualquer forma, há objegoes e enigmas em todas as ciéncias. Aqueles 
que nao querem comegar com a fé nunca chegarao ao conhecimento. A epis
temología, a teoría do conhecimento, é o principio fundamental da filosofía, 
mas ela é rodeada de mistérios do comego ao fim. Aqueles que nao querem 
embarcar na investigagáo científica até que vejam o caminho pelo qual chega
rao ao conhecimento perfeitamente claro nunca comegarao. Aqueles que náo 
querem comer até que entendam todo o processo pelo qual a comida chega 
á sua mesa váo enfraquecer até a morte. E aqueles que nao querem crer na 
Palavra de Deus antes de verem todos os problemas resolvidos morreráo por 
fraqueza espiritual. “Pela compreensáo náo chegaremos a isso; portanto, deixe

92 Nota do organizador: Aqui e mais adiante, o autor usa a palavra latina para cruz (crux) para enfatizar os 
difíceis problemas no aparente conflito entre a moderna ciéncia e a Biblia.
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sem compreender” (N. Beets). A natureza, a historia e toda ciéncia apresentam 
tantas “cruzes” quanto a Sagrada Escritura. A natureza contém tantos enigmas 
que podem, frequentemente, nos fazer duvidar de que exista um Deus sábio e 
justo. Há muitas aparentes contradigóes que emergem em cada página do livro 
da natureza. Há um “remanescente inexplicável” (Schelling) que desafia toda 
explicagao. Quem, por essa razao, abandona a crenga na providéncia de Deus, 
que cobre todas as coisas? O Isla, a vida e o destino dos povos primitivos sao 
“cruzes” na historia da humanidade tao grandes e difíceis quanto a composi- 
gao do Pentateuco e dos Evangelhos Sinóticos. Quem, por essa razao, questio- 
na se Deus, com sua mao todo-poderosa também escreve o livro da natureza 
e da historia? E claro, aqui e ali, também no caso da Escritura, podemos nos 
langar nos bragos do agnosticismo e do pessimismo. Mas o desespero também 
é um salto para a morte na área da ciéncia. Os mistérios da existéncia nao 
diminuem, mas aumentam com a adogao da incredulidade. E a inquietagáo do 
coragao fica ainda maior.

[117] No entanto, a interpretagao orgánica da inspiragao nos fornece mui
tos meios para superar as objegoes levantadas contra ela. Ela implica na ideia 
de que o Espirito Santo, no processo de escrituragao da Palavra de Deus, nao 
rejeitou nada que fosse humano para servir como órgáo do divino. A revelagao 
de Deus nao é abstratamente sobrenatural, mas inserida no tecido humano, ñas 
pessoas e estados de existéncia, ñas formas e usos, na historia e na vida. Ela nao 
voa acima de nós, mas desee á nossa situagao; ela se toma carne e sangue, assim 
como nós, em todas as coisas, exceto no pecado. A revelagao divina é um ele
mento inerradicável deste cosmos no qual vivemos e, efetuando a renovagao e 
restauragáo, continua em vigor. O humano se tomou um instrumento do divino, 
o natural se tomou a revelagao do sobrenatural, o visível se tomou um sinal e 
um selo do invisível. No processo de inspiragao, foi feito uso de todos os dons 
e forgas presentes na natureza humana.

Consequentemente, e em primeiro lugar, a diferenga de linguagem e estilo, 
de caráter e individualidade que pode ser percebida nos livros da Biblia tor- 
nou-se perfeitamente explicável. No passado, quando uma compreensao mais 
profunda estava faltando, essa diferenga foi explicada em termos da vontade do 
Espirito Santo. Considerando-se a interpretagao orgánica, porém, essa diferen
ga é perfeitamente natural. Da mesma forma, o uso de fontes, a familiaridade 
do autor com escritos anteriores, sua própria investigagao, memoria, reflexao e 
experiéncia de vida estao incluidos, e nao excluidos, da interpretagao orgánica. 
O próprio Espirito Santo preparou seus escritores dessa forma. Ele nao des- 
ceu repentinamente sobre eles, mas empregou toda a sua personalidade como 
instrumento. Aqui também a declaragao “a graga nao anula a natureza, mas a 
aperfeigoa” é aplicável. A personalidade dos autores nao é apagada, mas man- 
tida e santificada. A inspiragao, portanto, de nenhuma forma exige que, literal 
ou esteticamente, igualemos o estilo de Amos com o de Isaías ou que neguemos 
todos os barbarismos e solecismos na linguagem do Novo Testamento.
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Segundo, a interpretapáo orgánica da revelapáo e da inspirapao traz consigo 
a nopáo de que a vida humana comum e natural, longe de ser excluida, tam
bém é tomada aproveitável aos pensamentos de Deus. A Escritura é a palavra 
de Deus. Ela náo apenas contém, mas é a palavra de Deus. Mas o elemento 
formal e material dessa expressáo náo pode ser separado. Apenas a inspirapáo 
náo transformaria um escrito em palavra de Deus em um sentido escriturístico. 
Mesmo que um livro, digamos, de geografía fosse inspirado de capa a capa e 
fosse, literalmente, ditado palavra por palavra, ainda assim ele náo seria “so- 
prado por Deus” e “Deus soprando” no sentido de 2 Timoteo 3.16. A Escritura 
é a palavra de Deus porque, nela, o Espirito Santo dá testemunho de Cristo, 
porque ela tem o Verbo feito carne como seu assunto e conteúdo. A forma e 
o conteúdo se interpenetram e sao inseparáveis. Mas, para pintar um retrato 
completo dessa imagem de Cristo, o pecado humano e as mentiras satánicas, 
em todo o seu horror, também precisam ser pintados. As sombras sáo necessá- 
rias nesse retrato para fazer com que a luz brilhe mais fortemente. O pecado, 
também quando ocorre nos personagens bíblicos, deve ser chamado de pecado, 
e o erro náo pode ser justificado nem mesmo neles. E, assim como a revelapáo 
de Deus em Cristo incorpora a injustipa em si como antítese, assim também 
ela náo deixa de incluir elementos da fraqueza humana e da natureza humana. 
Cristo náo considerou nada humano como sendo estranho a si mesmo, e a Es
critura náo negligencia sequer os menores assuntos da vida diária (2 Tm 4.13). 
O Cristianismo náo é antitéticamente oposto áquilo que é humano, mas é sua 
restaurapao e renovapáo.

Terceiro, o intento e propósito da Escritura é integralmente dado com seu 
conteúdo. “Tudo quanto, outrora, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito” 
[Rm 15.4], Ela é “útil para o ensino, para a repreensáo, para a educapao na justi- 
pa, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para 
toda boa obra” (2 Tm 3.16, 17). Ela serve para nos tomar sábios para a salva- 
pao [2 Tm 3.15]. A Escritura tem um propósito completamente ético-religioso. 
Ela nao é destinada a ser um manual para as várias ciéncias. Ela é o principio 
fundamental {principium) apenas da teologia e deseja que nós a leiamos e es- 
tudemos teológicamente. Em todas as disciplinas que sáo agrupadas ao redor 
da Escritura, nosso objetivo deve ser o conhecimento salvador de Deus. Para 
esse propósito a Escritura nos oferece todos os dados necessários. Nesse sentido 
ela é completamente adequada e completa. Mas aqueles que inferem da Escri
tura uma historia de Israel, uma biografía de Jesús, uma historia da literatura 
pré-cristá em Israel, etc., em cada caso ficarao desapontados. Eles encontrarao 
lacunas que só podem ser preenchidas com conjecturas.

O criticismo histórico esqueceu completamente esse propósito da Escritura. 
Ele tenta produzir uma historia do povo, da religiáo e da literatura de Israel e, 
a priori, confronta a Escritura com exigéncias que ela náo pode cumprir. Ela 
incorre em contradipóes que náo podem ser resolvidas, seleciona intermina- 
velmente fontes e livros, reorganiza-os e reordena-os, tendo como resultado



444 R ev ela gá o  ( P r in c ip iu m  E x t e r n u m )

final apenas uma confusao incorrigível. A vida de Jesús nao pode ser escrita 
a partir dos Evangelhos, e a historia de Israel nao pode ser construida a partir 
do Antigo Testamento. Nao era isso que o Espirito Santo tinha em mente. A 
inspiragao, evidentemente, nao foi uma questao de organizar material com pre- 
cisao notarial. “Se, nos quatro Evangelhos, as palavras sáo colocadas na boca 
de Jesús com referencia á mesma ocasiao, mas ofessemelhantes na forma de sua 
expressáo, Jesús naturalmente nao pode ter usado quatro formas diferentes, mas 
o Espirito Santo tinha por objetivo apenas levar á igreja uma impressao que 
corresponda completamente aquilo que foi expresso por Jesús.”93

A Escritura nao satisfaz a exigencia de conhecimento exato na forma que o 
exigimos na matemática, na astronomía, na química, etc. Esse é um padráo que 
nao pode ser aplicado a ela. Além disso, por essa razáo, os manuscritos foram 
perdidos; por essa razáo -  por menor que seja -  é corrompido; por essa razáo, a 
igreja, e verdadeiramente náo apenas os náo-ordenados, possui a Biblia apenas 
em tradugóes defeituosas e falíveis. Sáo fatos inegáveis. Esses fatos nos ensi- 
nam que a Escritura tem um critério próprio, requer uma interpretagáo própria 
e tem um propósito e uma intengáo próprios. Essa intengáo náo é outra senáo 
nos tornar “sábios para a salvagáo”. O Antigo Testamento, embora náo seja uma 
fonte para a historia do povo e da religiáo de Israel, é uma fonte para a historia 
da revelagáo. Os Evangelhos, embora náo sejam uma fonte para a vida de Jesús, 
sáo uma fonte para um conhecimento teológico (dogmático) de sua pessoa e 
obra. A Biblia é o livro da religiáo cristá e da teologia cristá. Para esse fim ela 
foi dada, e para esse propósito ela é adequada. E, por essa razáo, ela é a palavra 
de Deus que nos foi dada pelo Espirito Santo.

Finalmente, por essa perspectiva, a relagáo que a Escritura mantém com 
outras ciéncias fica clara. Muito uso errado tem sido feito da declaragáo de 
Baronius: “A Escritura nao nos diz como os céus se movem, mas como nós 
nos movemos para os céus”.94 Precisamente como o livro do conhecimento de 
Deus, a Escritura tem muito a dizer também sobre as outras ciéncias. Ela é lám
pada para nossos pés e luz para nossos caminhos também com respeito á ciéncia 
e á arte. Ela reivindica autoridade em todas as áreas da vida. Cristo recebeu todo 
o poder, no céu e na térra. Objetivamente, a restrigáo da inspiragáo á parte ético- 
religiosa da Escritura é insustentável; subjetivamente, a separagáo entre a vida 
religiosa e o resto da vida humana náo pode ser mantida. A inspiragáo se estende 
a todas as partes da Escritura, e a religiáo é um assunto que diz respeito á pes
soa inteira. Uma grande quantidade daquilo que está relatado na Escritura é de 
importancia fundamental também para as outras ciéncias. A criagáo e a queda 
da humanidade, a unidade da raga humana, o diluvio, o surgimento dos povos

93 A.Kuyper, E ncyclopadie , II, 499; cf. também Dieckhoff, D ie Inspiration und Irrthumslosigkeit der heilige 
Schrift; idem , Noch einm ad über die Inspiration und Irrthumlosigkeit der heiligen Schrift (Rostock: Stiller, 1893); 
Th. Zahn, “Evangelienharmonie”, PRE3, V, 653-61.

94 Agostinho já dizia: “Náo lemos nos evangelhos que nosso Senhor tenha dito: ‘Eu vos mandarei o Paráclito, 
que vos ensinará sobre o curso do sol e da lúa’, pois ele  quería fazer cristaos, nao matemáticos” (Acts o r D isputa- 
tion against Fortunatus the M anichaean, I, 10).
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e das línguas, etc., sao fatos da maior importáncia também para as outras cién- 
cias. A todo momento, a ciéncia e a arte entram em contato com a Escritura. Os 
principios primários para toda a vida nos sao dados na Escritura. Essa verdade 
de forma nenhuma pode ser diminuida.

Por outro lado, há também uma grande verdade na declaragao do cardeal 
Baronius. Todos esses fatos da Escritura nao podem ser comunicados em isola- 
mento e por sua própria causa, mas com um objetivo teológico, isto é, que co- 
nhegamos a Deus para a salvagao. O próprio Cristo, embora fosse livre de erro 
e pecado, nunca foi, estritamente falando, ativo no campo da ciéncia e da arte, 
do comércio e da indústria, da lei e da política. Sua grandeza era de outro tipo: 
a gloria do unigénito do Pai, cheio de graga e de verdade. Mas precisamente por 
essa razao ele foi uma béngáo para a ciéncia e a arte, para a sociedade e o es
tado. Jesús é Salvador, apenas isso, mas totalmente isso. Ele nao veio para res
taurar a vida ético-religiosa dos seres humanos e deixar todas as outras coisas 
intocadas, como se nao estivessem corrompidas pelo pecado e nao precisassem 
ser restauradas. Certamente que nao, pois, até onde se estende o pecado, até ai 
também se estende a graga de Deus.

O mesmo é verdadeiro sobre a Escritura. Ela também é completamente re
ligiosa e palavra de Deus para a salvagao, mas, exatamente por essa razao, é 
também uma palavra para a familia e a sociedade, para a ciéncia e a arte. A 
Escritura é um livro para toda a humanidade e para todos os tipos e classes de 
pessoas, em todas as suas geragóes e povos. Mas, exatamente por essa razao, 
ela nao é um livro científico no sentido estrito. Ela fala de sabedoria, nao de 
erudigao. Ela nao fala a linguagem exata da ciéncia e da academia, mas a lin
guagem da observagáo e da vida diária. Ela julga e descreve todas as coisas nao 
em termos dos resultados da investigagao científica, mas em termos de intuigáo, 
a impressao viva inicial que os fenómenos deixam sobre as pessoas. Por essa 
razao ela fala de “térra que se aproxima”, do sol “que se levanta” e “pára”, do 
sangue como sendo a “alma” de um animal, das entranhas como sendo a sede 
das sensagóes, do coragao como a sede dos pensamentos, etc., e nao se preocu
pa nem um pouquinho com a linguagem científicamente exata da astronomía, 
fisiologia, psicología, etc. Ela fala da térra como o centro da criagao de Deus 
e nao toma uma posigao entre as interpretagóes de Ptolomeu e de Copérnico. 
Ela nao toma posigao na questao entre netunismo e plutonismo, entre alopatia 
e homeopatía. E provável que os autores da Escritura nao soubessem mais do 
que seus contemporáneos sobre essas ciéncias, geología, zoología, psicología, 
medicina, etc. Nem era necessário. Pois a Sagrada Escritura usa a linguagem do 
dia-a-dia, que é e continua sempre verdadeira. Se, em lugar disso, a Escritura 
tivesse usado a linguagem da academia e tivesse falado com precisao científica, 
isso teria se interposto no caminho de sua própria autoridade. Se ela tivesse se 
decidido em favor da visao ptolemaica do mundo, ela nao teria tido credibi- 
lidade na era que apoiou o sistema de Copérnico. Tampouco poderia ter sido 
um livro para a vida, para a humanidade. Mas hoje ela fala em uma linguagem
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humana comum, linguagem que é inteligivel para a pessoa mais simples, clara 
para os educados e os nao-educados. Ela emprega a linguagem da observapáo, 
que sempre continuará a existir, lado a lado com a da ciéncia e a da academia.

Em tempos recentes, uma ideia semelhante foi articulada por muitos teólo
gos católicos romanos com respeito á historiografía encontrada na Escritura. 
Para reconciliar a doutrina da inspirapao divina com os resultados do moderno 
criticismo bíblico, eles fizeram uma distinpao entre verdade absoluta e verdade 
relativa, entre a verdade da coisa citada e a verdade da citapáo, entre uma narra
tiva que é verdadeira em termos de seu conteúdo e uma narrativa que simples- 
mente foi assumida, por alguma razao, pelos autores bíblicos a partir de outras 
fontes ou da tradipáo popular sem buscar ou querer respostas para a verdade 
objetiva de seu conteúdo. De acordo com esses teólogos, os autores dos livros 
bíblicos frequentemente escreviam -  como faziam ao falar sobre fenómenos 
naturais, assim também faziam ao narrar a historia -  de acordo com a aparéncia 
subjetiva das coisas, e náo em termos de realidade objetiva.

Mas, na minha opiniáo, essa forma de apresentar a questáo é inadmissível 
com relapáo á historiografía. Pois, quando os profetas e apóstolos falam, no con
texto da natureza, sobre o “nascer do sol” e a “aproximapáo da térra”, etc., eles 
náo podem nos dar uma falsa impressáo, pois estáo tratando de fenómenos que 
ainda vemos todos os dias e sobre os quais falamos da mesma forma. Mas se, no 
campo da historia, eles escrevem “de acordo com a aparéncia”, isso certamente 
tem de significar náo de acordo com aquilo que aconteceu objetivamente, mas 
de acordo com aquilo que muitos, em seus dias, criam subjetivamente. Nesse 
caso, eles nos dáo uma falsa impressáo e ficam, portanto, com a sua autoridade 
e confiabilidade comprometidas.

Se os teólogos aplicarem consistentemente esse principio, náo somente os 
primeiros capítulos de Génesis seráo dissolvidos em mitos e lendas, -  como já 
está acontecendo ñas máos de muitos teólogos católicos romanos hoje - ,  mas 
também toda a historia de Israel e o Cristianismo original. Se a Escritura, ob
viamente, planeja apresentar uma narrativa como histórica, o exegeta náo tem 
o direito, ao bel-prazer do criticismo histórico, de transformá-la em um mito. 
Apesar disso, é verdade que a historiografía da Sagrada Escritura tem um cará
ter próprio. Seu propósito náo é nos dizer precisamente tudo o que aconteceu 
em tempos passados com a rapa humana e com Israel, mas relatar-nos a historia 
da revelapáo de Deus. A Escritura só nos diz aquilo que está associado com essa 
historia e objetiva, com isso, revelar-nos Deus em sua busca pela humanidade e 
em sua encamapáo. A historia sagrada é uma historia religiosa.

Avahada pelo ponto de vista e pelos padroes da historia secular, a Escritura 
está frequentemente incompleta, cheia de saltos e, certamente, náo foi escrita 
pelas normas do criticismo histórico contemporáneo. Daí, certamente, náo de- 
corre que a historiografía da Escritura seja falsa e náo-confiável. Assim como 
uma pessoa, pelo senso comum, pode elaborar um bom argumento lógico sem 
jamais ter estudado lógica, assim também a pessoa que faz um relato pode mui-
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to bem ofereeer um verdadeiro relato daquilo que aconteceu sem ter, antes, 
estudado as normas do criticismo histórico. Se o criticismo histórico negar esse 
aspecto da vida real, ele se degenera em hipercriticismo e destrói o objeto que 
deveria discutir. Mas toda a historiografía da Sagrada Escritura dá testemunho 
do fato de que ela segue sua própria diregao e aponta para um alvo próprio. Em 
sua determinagao de tempo e lugar, na ordem dos eventos, no agrupamento de 
circunstancias, ela certamente nao nos dá o grau de exatidao que poderíamos 
desejar. Os relatos sobre os eventos principáis, digamos, a época do nascimento 
de Jesús, a duragáo de sua atividade pública, as palavras que ele falou na insti- 
tuigáo da Ceia do Senhor, sua ressurreigao, etc., estao longe de serem homogé
neos e deixam lugar para uma variedade de interpretagóes.

Além disso, é perfeitamente verdadeiro que há uma distingao entre autori
dade “histórica” e autoridade “normativa” [“descritiva” e “prescritiva”]. Nem 
tudo o que está incorporado e citado na Escritura é, por essa razao, verdadeiro 
em termos de conteúdo. A “verdade da citagáo” nao é idéntica á “verdade da 
coisa citada”. Na Escritura, afinal, também sao citadas as palavras literais de 
satanás, dos falsos profetas e dos impíos. E evidente, pela citagáo, que essas 
palavras foram pronunciadas por essas pessoas, mas nem por essa razao elas 
contém verdade (Gn 3.1; SI 14.1; Jr 28.2s.). Em alguns casos, é até mesmo 
difícil dizer se estamos ou nao lidando com uma citagáo, se nao apenas a exa- 
tidáo da citagáo, mas também seu conteúdo está coberto pela autoridade da 
Escritura, se a uma dada sessao da Escritura é devida apenas uma autoridade 
descritiva, ou também uma autoridade prescritiva. Sobre esses pontos, o dog
ma da Escritura está muito longe de ser plenamente desenvolvido e deixa lugar 
para muitos estudos especiáis.

Finalmente, devemos acrescentar que, embora a Escritura seja verdadeira 
em tudo, essa verdade certamente náo é homogénea em todos os seus com
ponentes. A inspiragáo divina, como salientamos anteriormente, fez com que 
todos os géneros literários fossem subservientes ao seu objetivo. Ela incluiu 
prosa e poesia, historia e profecia, parábola e fábula. E auto-evidente que a 
verdade, em todos esses componentes escriturísticos, tem um caráter diferente 
em cada caso. A verdade da parábola e da fábula é diferente da verdade de uma 
narrativa histórica, e esta difere da que encontramos na literatura de sabedoria, 
na profecia e na salmodia. Se o homem rico e o pobre Lázaro sao personagens 
ficticios ou pessoas reais, é uma questáo em aberto. Da mesma forma, podemos 
diferir quanto a se e até onde devemos considerar os livros de Jó, Eclesiastes e 
Cantares como uma historia real ou como uma ficgáo histórica. Isso fica espe
cialmente claro no caso da profecia. Os profetas do Antigo Testamento pintam 
o futuro em cores derivadas de seu próprio ambiente e, em cada caso, portanto, 
confrontam-nos com a questao de se o que escrevem deve ser interpretado real 
ou simbólicamente. Até mesmo no caso de relatos históricos, ás vezes há uma 
distingao entre o fato que ocorreu e a forma com que ele é apresentado. Com 
relagao a Génesis 1.3, a Versao Autorizada [holandesa] comenta, á margem, que
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a fala de Deus é sua vontade, seu mandamento, seu ato, e com relagao a Génesis 
11.5, que isso é dito de uma forma humana sobre o Deus infinito e que conhece 
todas as coisas. Esse último comentário, porém, realmente se aplica a toda a 
Biblia. Ela sempre fala sobre as coisas mais elevadas e mais santas, sobre as
suntos eternos e invisíveis, de uma forma humana. Assim como Cristo, ela nao 
considera estranho nada que seja humano. Mas, por essa razao, ela é um livro 
para a humanidade e perseverará até o fim dos tempos. Ela é velha sem jamais 
se tornar obsoleta. Ela sempre permanece jovem e atual. Ela é a palavra de vida. 
A palavra de Deus permanece para sempre.



14
O S  ATRIBUTOS DA ESCRITURA

A doutrina a respeito dos atributos da Escritura se desenvolveu ñas igre- 
jas da Reforma como uma oposiqao ao Catolicismo romano, por um lado, 
e ao Anabatismo, por outro. A questao-chave era a natureza e a extensao 
da autoridade escrituristica. Roma honra a igreja e a tradigao acima da 
Escritura, enquanto o Anabatismo tem aprego pela palavra interior, ás 
expensas da palavra externa da Escritura. No Catolicismo romano, a 
precedencia da igreja sobre a Escritura eventualmente levou ao dogma 
da infalibilidade papal -  Ubi papa, ubi ecclesia. Aqui, materialmente, a 
Escritura é desnecessária. Contra essa posigao, os reformadores posi- 
cionaram sua polémica doutrina dos atributos da Escritura: autoridade, 
necessidade, suficiéncia e perspicuidade.

O debate entre Roma e a Reforma tem a ver com o fundamento da 
autoridade. Para os reformadores, a Escritura era auto-autenticadora: 
a igreja fo i fundada sobre a verdade da Escritura. Para Roma, a igreja 
é temporal e lógicamente superior á Escritura, que precisa da aceita- 
gao e do reconhecimento da igreja. Dessa forma, um concilio da Igreja 
Católica romana (Trento) estabeleceu o cánon da escritura incluindo os 
apócrifos. O crente aceita a Escritura “porque, escrita sob a inspiragao 
do Espirito Santo, tem Deus como seu autor e porque foi, como tal, en
tregue aos cuidados da igreja ”.

Ao mesmo tempo em que os protestantes concordam que o testemu
nho da igreja é uma razao para a fé , eles nao créem que ele possa ser o 
fundamento da fé. Em vez disso, a Reforma insistiu em que as Escrituras 
sao auto-autenticadoras: o Espirito Santo que inspirou os escritores bí
blicos confirma o testemunho interior dentro do crente. Os protestantes 
nao discordam entre si questionando, por exemplo, se a autoridade da 
Escritura é apenas descritiva (histórica) ou normativa (prescritiva). Uma 
interpretagao equilibrada reconhece que, enquanto nem todos os relatos 
históricos da Escritura apresentam normas prescritivas para os crentes, as 
descrigoes sao verdadeiras e também a Palavra de Deus para seu povo.

A teologia moderna desvalorizou significativamente a moeda da au
toridade bíblica. Ela separa e escolhe para si que partes da Escritura 
sao normativas (a “dimensáo ético-religiosa”), ainda que sejam faliveis
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e estejam cobertas de erros. Outros descrevem a natureza da autorida
de bíblica como “moral”; itens sao incluidos na Escritura simplesmente 
porque sao verdadeiros. A crenga baseada somente na Escritura trans
forma a Biblia em documento do papa. Contudo, a questao da autoridade 
nao desaparece. Toda religiao, assim como toda área da vida, se apóia 
notavelmente ñas esferas académica, como a historia. Assim, também, 
a religiáo repousa sobre a autoridade divina. Contudo, ao contrário da 
convicgáo das pessoas modernas, crer em Deus e aceitar a autoridade de 
sua palavra de forma nenhuma diminuí os seres humanos ou os priva de 
sua dignidade. A autoridade de Deus é única e nos enobrece.

A Reforma também se separa de Roma quanto á necessidade da Es
critura. No Catolicismo romano, a igreja, vivendo pelo Espirito Santo, 
é auto-suficiente. A Biblia, estritamente falando, náo é necessária. A Es
critura precisa da igreja para sua autoridade e interpretagáo. A tradigáo 
do misticismo espiritualista tampouco precisa realmente da Escritura. 
A comunháo por meio da prática ascética e da contemplagáo era capaz 
de colocar os crentes em uniáo com Deus. O mesmo fenómeno -  pa
lavra interna acima da palavra externa -  levou á crítica racionalista 
da autoridade e da necessidade da Escritura. Mesmo que as Escrituras 
fossem perdidas, a verdade ético-religiosa do Cristianismo sobreviveria. 
A “igreja ” sobrevive ao desapareeimento da Escritura porque ela pro- 
duziu a Escritura. A igreja vive pelo espirito, seja de que forma for.

Os protestantes reconhecem que a palavra externa sozinha é insu
ficiente: ela precisa do testemunho interno do Espirito Santo. Para a 
vida consciente da igreja, contudo, a Escritura é essencial, indispen- 
sável para a fundamentagáo da verdade do evangelho cristáo. A igreja, 
conforme criam os reformadores, precisa da Escritura para sobreviver. 
Reconhecidamente, houve um tempo significativamente longo na histo
ria da salvagáo em que o povo de Deus ainda náo possuía as Sagradas 
Escrituras. Embora a necessidade da Escritura náo seja absoluta, fo i do 
agrado de Deus conservar a igreja na verdade por meio déla. Em nossa 
era da historia da salvagáo, a Escritura é nosso único guia seguro para 
o ensino apostólico, e o preserva pelas geragdes. Ao contrário de Roma, 
a Reforma eré que o período apostólico terminou com a realidade pente- 
costal do Espirito Santo sendo dado á igreja, de acordo com a promessa 
de Jesús. Náo há conhecimento ou comunháo com Cristo sem a Escri
tura. A Escritura tem um caráter provisional, mas até que nosso Senhor 
volte, ela é necessária. A necessidade da Escritura, portanto, fornece 
uma protegáo contra todas as tentativas prematuras de alcangar a plena 
gloria da uniáo com Deus nesta dispensagáo.

A Biblia, de acordo com a convicgáo da Reforma, também é clara 
ou perspicua. Isso náo significa que a Biblia seja táo transparente que 
náo precise de interpretagáo. Os protestantes também vivem na historia 
da interpretagáo bíblica. Perspicuidade náo significa que náo existam 
mistérios ou passagens dificeis na Escritura. O que a perspicuidade sig
nifica é que o caminho da salvagáo é claramente ensinado e explicado.
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A mediando da igreja ou do sacerdote nao é essencial para que exista 
essa clareza, e a Biblia, portanto, deve ser possessao comum de todos os 
crentes. Esse ensino da perspicuidade da Escritura é um dos baluartes 
mais fortes da Reforma, embora tenha um lado obscuro ñas trágicas di- 
visdes que sao comuns no Protestantismo. No entonto, essa sombra nao 
apaga a luz da liberdade acesa pelo acesso comum á Palavra de Deus 
para todos os crentes da era da Reforma. Ao mesmo tempo em que as 
divisoes do mundo protestante contribuiram para o surgimento do racio
nalismo secular, a estrutura da autoridade hierárquica de Roma também 
nao prevaleceu. A arbitrariedade na interpretagao da Escritura pelos 
protestantes deve ser reconhecida, e o único antídoto é uma aplicagáo 
consciente da "analogía da fé

As convicgoes sobre a necessidade e a perspicuidade levaram, de for
ma totalmente natural, á doutrina da suficiencia da Escritura. Ao con
trario de Roma, a tradigao da Reforma nao considera a Biblia, em algum 
sentido, inadequada e, portanto, precisando ser aumentada pela tradigao 
eclesiástica. Roma argumenta que várias doutrinas e práticas, que remon- 
tam aos apóstolos e ao próprio Senhor, foram confiadas ao magistério da 
igreja por meio da tradigao oral. Baseada nos critérios de Vincent Lerins 
para determinar o que é genuinamente apostólico -  aquilo que é crido em 
todos os lugares, sempre e por todos -  a Igreja romana alega que salva- 
guardou a tradigao apostólica na pessoa do papa, que é infalível quando 
fala ex cathedra. Esses critérios sao distributivos, nao copulativos. Nem a 
universalidade nem a antigüidade é suficiente para formar um dogma da 
igreja. Distinguindo a igreja que ouve da igreja que ensina, Roma conside
ra a primeira apenas passivamente infalível, enquanto a situagáo de infa- 
libilidade ativa reside na igreja que ensina. Roma, porém, nao definiu um 
único meio próprio para determinar aquilo que é genuinamente tradigao 
ou ensino apostólico. Nao está claro se o papa, por exemplo, é infalível por 
sua própria autoridade ou juntamente com os outros bispos e concilios. 
Um voto majoritário garante plena aprovagao, ou ele deve ser unánime 
para ser infalível? Como essas questoes sao respondidas é menos impor
tante do que a forte convicgao de que o papa é o “Vigário de Cristo ele 
é a voz de Deus no mundo. Portanto, é pouco surpreendente ver o Concilio 
Vaticano I (1871) declarar a infalibilidade papal.

Quando a Reforma afirmou a perfeigao da Escritura, ela nao negou 
que houve momentos em que o povo de Deus tinha pouca ou nenhuma 
palavra escrita e vivia pela revelagao da tradigao oral. Contudo, com o 
completamento do canon, ela nega que exista outra Palavra de Deus ao 
seu lado, de forma nao-escrita. Também é verdade que alguns dogmas 
da Escritura sao inferencias legítimas da Escritura. Além disso, ao mes
mo tempo em que reconhece que a Biblia nao contém toda a revelagao 
divina dada aos apóstolos, aos profetas e ao próprio Senhor, ela nao eré 
que formas escritas de alguns dogmas foram perdidas enquanto apenas 
a tradigao oral permaneceu. O resultado é que os dogmas verdadera
mente universais da igreja sao derivados da Escritura, enquanto a tradi-
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gáo de Roma produz somente doutrina distintivamente católica, como a 
infalibilidade papal e a assungáo corpórea de Maria.

Há uma realidade importante da historia da salvagáo em jogo aqui.
O cánon do Velho e do Novo Testamento náo fo i fechado até que todas as 
novas iniciativas da salvagáo estivessem presentes. A obra de Cristo está 
completa. Nesta dispensagáo, a tarefa do Espirito Santo náo é fornecer 
uma nova revelagáo, mas pór em prática a obra de Cristo. Essa obra e 
palavra náo exigem suplemento. Ao mesmo tempo, há valor na tradigáo, 
entendida em seu ampio sentido como o pensamento e a agáo de uma 
comunidade religiosa em seus costumes, práticas, convengoes folclóri
cas, confissoes e liturgias. Nenhuma comunidade intergeracional pode 
continuar a existir sem tradigáo.

Para as religioes do Livro, a necessidade de tradigáo como um guia 
interpretativo é essencial. O intervalo entre a escrita do livro e nossos 
tempos significa que a tradigao da comunidade é sua conexáo necessária 
com o passado. Grupos radicais que deliberadamente colocam de lado 
toda tradigáo interveniente para voltar, de uma forma primitivista, á 
letra da Biblia apenas se condenam á extingáo, a menos que se adaptem 
a uma nova época. A Reforma náo rejeitou toda a tradigao, ela quis 
apenas reformar a tradigáo e purificá-la de seus erros. O que a Reforma 
rejeitou fo i uma tradigáo eclesiástica junto com a Escritura. A única tra
digáo que pode ser aceita é aquela que está baseada na Escritura e déla 
flui. Nossa dependencia da Escritura e somente da Escritura continuará 
até o dia em que a Escritura e o templo náo forem mais necessários e 
todos nós formos ensinados pelo próprio Senhor e chelos do Espirito.

A tributos em  geral
[118] A doutrina dos atributos da Escritura se desenvolveu completamente como 
resultado da luta da Reforma contra o Catolicismo e o Anabatismo. Na confissao 
da inspirapao e da autoridade da Escritura, houve acordo entre Roma e a Refor
ma, mas, com relapáo ao restante que pertence ao locus da Sagrada Escritura, 
houve muita divergencia. A forma pela qual Roma havia relacionado a Escritura 
e a igreja foi fundamentalmente modificada na Reforma. Nos pais da igreja e 
nos escolásticos, a Escritura, pelo menos em teoria, estava em um nivel acima 
da igreja e da tradipáo: ela se apoiava em si mesma, era confiável em si e de si 
mesma (aúioiuaxoc;) e a norma primária para a igreja e a teologia. Agostinho disse 
que “a escritura canónica está contida por seus próprios limites fixos”1 e razoes 
(Conf. 6, 5; 11,3), com a verdade da Escritura dependendo apenas de si mesma. 
Boaventura escreve: “A igreja está baseada sobre os pronunciamentos da Escritu
ra Sagrada; se eles forem deficientes, assim é o entendimento [da igreja]... Pois, 
como a igreja está baseada na Sagrada Escritura, aqueles que nao conhecem a Es

1 A. von Hamack, Histor\> o f  D ogm a, trad. N. Buchanan, J. Miller, E. B. Speirs c W. McGilchrist e org. A. B. 
Bruce, 7 vols. (Londres: Williams & Norgate, 1896-99), III, 208. Nota do organizador: A  referéncia é a On Bap- 
tism , against the dogm atics, de Agostinho.
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critura nao sabem como guiar a igreja”.2 Afirmagóes semelhantes sao citadas por 
Gerhard3 a partir das obras de Salvian, Biel, Cajetan, Hosius, Valentia, et al. Em 
seu Summa doctrinae christianae, Canisius escreve: “Consequentemente, assim 
como eremos na Escritura e atribuimos grande autoridade [a ela], por causa do 
testemunho do Espirito de Deus que nela fala, da mesma forma devemos lealda- 
de, reverencia e obediencia á igreja”.4 Belarmino também afirma: “Nada é mais 
amplamente conhecido e certo que as Escrituras contidas nos escritos proféticos 
e apostólicos. Consequentemente, quem nega que devemos ter fé nelas tem de 
ser extremamente estúpido”.5 Todos esses teólogos criam que a autenticidade da 
Escritura podia ser suficientemente demonstrada a partir da própria Escritura e 
por ela mesma. Ela náo depende da igreja. Pelo contrário, a igreja depende déla. 
A igreja, com sua tradigáo, pode ser a norma da fé (regula fidei), mas náo é seu 
fundamento [fundamentum fidei). Essa distingáo pertence somente á Escritura.

No Catolicismo, porém, a igreja com seus oficios e tradigáo comegou a assu- 
mir cada vez mais uma posigáo independente e a adquirir autoridade ao lado da 
Escritura. Inicialmente, a relagáo entre os dois náo era precisamente definida, mas 
logo precisou de uma regulamentagao mais detalhada. E quando a igreja comegou 
a crescer em poder e auto-suficiéncia, a autoridade foi passando cada vez mais 
da Escritura para a igreja. Uma série de diferentes momentos na historia indica o 
processo pelo qual a igreja, em vez de ser submetida á Escritura, elevou-se a um 
lugar ao lado da Escritura e, finalmente, a um lugar acima da Escritura. A questao 
de qual das duas, a Escritura ou a igreja, tinha precedéncia, foi inicialmente afir
mada clara e deliberadamente no tempo dos concilios. Apesar disso, a oposigao 
de Gerson, d’Ailly e, especialmente, de Nicolás de Clemange,6 foi estabelecida 
em favor da igreja. Trento sancionou essa posigáo contra a Reforma. No conflito 
contra o galicanismo, o tema foi definido mais detalhadamente e resolvido pelo 
Concilio Vaticano [I] (1870), que declarou a igreja infalível.

O objeto dessa infalibilidade, porém, náo era a igreja que ouve nem a igreja 
que prega, nem os bispos reunidos coletivamente em concilio, mas específica
mente o papa. E o papa era o objeto de infalibilidade nao como uma pessoa priva
da, nem como bispo de Roma ou patriarca do Ocidente, mas como o pastor-chefe 
de toda a igreja. Admite-se que ele possui essa autoridade como cabega da igreja, 
e náo separado déla; no entanto, ele a possui náo juntamente com a igreja, mas 
acima e distintamente déla. Até mesmo os bispos e concilios participam dessa 
infalibilidade náo á parte do papa, mas em uniáo e em submissáo a ele. Ele está 
acima de tudo e, sozinho, toma infalíveis a igreja, a tradigáo, os concilios e os 
cánones. Os concilios, sem o papa, podem errar e erram.7 A igreja como um todo, 
tanto a que escuta como a que prega, é infalível somente com o pontífice romano

2 Boaventura, “De Sept. don.”, n. 37-43; citado na edi^áo de 1881 de Breviloquium (Freiburg: Herder, 1881), 370.
3 J. Gerhard, Loci Theol., I, 3 §45, §46.
4 Canisius, Summa doctrinae Christianae, “D e praeccptis ecclesia”, §16.
5 Belarmino, “D e Verbo D ei”, Controversiis, I, 2.
6Cf. C. Schmidt, “Clémanges”, PRE2, III, 247.
7 Belarmino, “D e Conc. et. Eccle.”, Controversiis, II, 10-11.
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e sob sua autoridade. Como resultado desse processo, a relagao entre a igreja e 
a Escritura foi revertida. A igreja, mais concretamente o papa, tem precedencia 
sobre a Escritura e está acima déla. Onde está o papa, está a igreja (Ubipapa, ibi 
ecclesia).8 A infalibilidade do papa faz com que a infalibilidade da igreja, dos 
bispos e concilios, assim como a da Escritura, seja desnecessária.

Desse ponto de vista católico romano, da relagao Escritura-igreja, nascem 
todas as diferengas que existem entre Roma e a Reforma na doutrina da Escri
tura. Elas se referem, acima de tudo, á necessidade da Escritura, aos apócrifos 
do Antigo Testamento, á edigao Vulgata, á proibigao da leitura da Biblia, á ex- 
posigáo da Escritura e á tradigao. Formalmente, a reversáo da relagao Escritu- 
ra-igreja é mais claramente demonstrada no fato de que os modernos teólogos 
católicos romanos tratam a doutrina da igreja na “parte formal” da dogmática. 
A igreja pertence aos “principios fundamentáis da fé”. Assim como a Escritura 
o é na Reforma, assim também a igreja, o magistério, ou, na verdade, o papa, é 
o principio formal, o fundamento da fé, no Catolicismo romano.9

Contra esse desenvolvimento, os reformadores posicionaram a doutrina dos 
atributos da Escritura. Ela tem um caráter completamente polémico e foi, conse
quentemente, estabelecida desde o inicio.10 Gradualmente ela também foi inseri
da na dogmática de uma forma mais ou menos sistemática e metódica nao ain
da em Zwínglio, Calvino, Melanchthon, et al., é verdade, mas certamente já em 
Musculus, Zanchius, Polanus, Junius e outros" e, entre os luteranos, em Gerhard, 
Quenstedt, Calovius, Hollaz, et al. Mas eles diferiam entre si no modo de trata- 
mento. As vezes uma variedade de assuntos históricos e críticos eram discutidos. 
A dogmática incluía, virtualmente, toda a “Introdugáo”, a teoria de “canónica ge
ral e especial”. Também o número e a organizagao dos atributos eram descritos de 
forma variada. A autoridade, utilidade, necessidade, verdade, perspicuidade, sufi- 
ciéncia, origem, divisáo, conteúdo, apócrifos, concilio, igreja, tradigao, autentici
dade da edigao, tradugóes, exposigao, o testemunho do Espirito Santo -  tudo isso 
e muito mais era tratado na doutrina da Escritura e seus atributos. Gradualmente, 
o material foi se definindo mais estritamente. Calovius e Quenstedt distinguiram 
entre os atributos primários e secundários. Pertencendo á primeira categoría es
tavam a autoridade, a verdade, a perfeigao, a perspicuidade, a “capacidade de 
interpretar seu próprio eu”, seu poder para julgar e sua eficácia. Contados entre a 
segunda categoría estavam a necessidade, a integridade, a pureza, a autenticidade 
e “a permissao concedida para que todos leiam” [a Escritura],

Ainda mais simples era a ordem popular: autoridade, necessidade, perfeigao 
ou suficiéncia, perspicuidade para interpretar a si mesma e sua eficácia.12 Mas até

8 G. M. Jansen, Prael. Theol. D ogm ., I, 506, 511.
9Ib id ,  I, 829.
10 H. Heppe, D ogm atik des deutschen P ro testa n tism o , 3 vols. (Gotha: F. A. Perthes, 1857), I, 207-25.
11 Musculus, Loci Comm. (1567), 374ss.; J. Zanchi, “De Sacra Scriptura”, Op. Theol., VIII, 319ss.; A. Polanus, 

Synt. Theol., 17ss.; F. Junius, “Theses Theol.”, Op. Theol. Select, I, 1594ss.
12 K. A. von Hase, Hutterus Redivus (Helsingfors: A. W. Gróndahl, 1846), §43ss.; H. Schmid, D octrinal Theo- 

logy o f  the E vangelical Churches, trad. Charles A. Hoy e Henry E. Jacobs, (Filadélfia: United Lutheran Publication 
House, 1899), 27ss.; H. Heppe, Dogm atik der evangelische reformierten K irche  (Elberseld: R. L. Friedrich, 1861),
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mesmo essa organizapáo pode se tomar mais simples. O material histórico, crítico, 
arqueológico, e assim por diante, nao pertence á dogmática, mas aos ramos biblio- 
lógicos da teologia. A autenticidade, a integridade, a pureza, e assim por diante, 
portanto, náo podem ser plenamente discutidas na dogmática. Aqui esses atributos 
sáo tratados somente até onde a doutrina da Escritura também fomece certos dados 
para sua composipáo. Depois de “inspirapáo” e “autoridade”, a “verdade” [da Es
critura] náo precisa mais de uma discussáo separada e seria, mais provavelmente, 
enflaquecida do que fortalecida por ela. A “eficácia” tem seu lugar na doutrina dos 
meios de grapa. Portanto, apenas a autoridade, a necessidade, a suficiéncia e a pers- 
picuidade permanecem. Entre esses, ainda há a distinpáo de que a “autoridade” da 
Escritura náo é coordenada com outros atributos, pois ela é dada com a própria 
inspirapáo. Por um lado, a necessidade, a perspicuidade e a suficiéncia náo nascem 
todas da inspirapáo no mesmo sentido. Na verdade, é concebível que uma biblia 
infalível teria de ser aumentada e explicada por uma tradipáo infalível. Roma, em
bora reconhepa a autoridade da Escritura, nega seus outros atributos.
A AUTORIDADE DA ESCRITURA 
Roma e a Reforma
[119] A autoridade da Escritura sempre foi reconhecida na igreja cristá. Jesús e 
os apóstolos criam no Antigo Testamento como a Palavra de Deus e atribuíam 
a ele autoridade divina. A igreja cristá nasceu e fioresceu sob [a influéncia de] a 
autoridade da Escritura. O que os apóstolos escreveram deve ser aceito como se 
o próprio Cristo o tivesse escrito, disse Agostinho.13 E, no comentário de Calvi
no sobre 2 Timoteo 3.16, ele afirma que devemos á Escritura a mesma reveren
cia que devemos a Deus. Até o século 18, a autoridade da Escritura era firme
mente estabelecida em todas as igrejas e entre todos os cristaos. Por outro lado, 
entre Roma e a Reforma houve uma diferenpa séria com relapáo ao fundamento 
sobre o qual essa autoridade está baseada. Os pais da igreja e os escolásticos 
ainda ensinavam frequentemente a fidedignidade auto-atestada (aúromoua) da 
Escritura, mas a pressáo dinámica do principio católico romano cada vez mais 
deu precedéncia á igreja sobre a Escritura. A igreja, de acordo com aquilo que 
é hoje a doutrina católica universalmente aceita, é temporal e lógicamente ante
rior á Escritura. Ele existia antes da Escritura e náo deve a ela sua origem, exis
téncia e autoridade, mas existe em si mesma e por si mesma, i.e., em virtude de 
Cristo ou do Espirito Santo, que mora dentro déla. A Escritura, por outro lado, 
procedeu da igreja e é agora reconhecida, confirmada, preservada, explicada, 
defendida e assim por diante pela igreja. A Escritura, portanto, precisa da igreja, 
mas o inverso náo é verdade. Sem a igreja náo há Escritura, mas sem a Escritura 
há igreja. A igreja unida a uma tradipao infalível é o meio original e suficiente 
para preservar e comunicar a revelapáo. A Sagrada Escritura foi adicionada de
pois, é insuficiente por si mesma, mas é útil e boa como apoio e confirmapáo da
9ss.; Voigt, Fundamentaldogmatik (Gotha: F. A. Perthes, 1874), 644ss.; M. Káhler, “Bibel”, PRE3, II, 686-91.

13 Agostinho, The Harmony o f  the G ospels, I, 35.
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tradigao. De fato, no pensamento de Roma, a Escritura é totalmente dependente 
da igreja. A autenticidade, integridade, inspiragao, canonicidade e autoridade da 
Escritura sao estabelecidas como certas pela igreja.

Com relagao a isso, contudo, Roma faz a distingáo de que a Escritura é total
mente dependente da igreja nao com referencia a si mesma, mas com referencia a 
nós. A igreja, por seu reconhecimento, nao faz com que a Escritura seja inspirada, 
canónica, auténtica, e assim por diante. No entanto, ela é a única agéncia que 
pode infalivelmente conhecer esses atributos da Escritura. Certamente, o auto- 
testemunho da Escritura nao decide que precisamente esses livros do Velho e 
do Novo Testamento -  nenhum a mais ou a menos -  sao inspirados. A Escritura 
em nenhum lugar oferece uma lista dos livros que pertencem a ela. Os textos 
que ensinam a inspiragao da Escritura nao cobrem toda a Biblia: 2 Timoteo 3.16 
se aplica somente ao Antigo Testamento. Além disso, um argumento para a ins
piragao da Escritura que recorre á própria Escritura é, inevitavelmente, mera
mente circular. Os protestantes, consequentemente, estao divididos entre si sobre 
os livros que pertencem á Biblia. A opiniao de Lutero sobre Tiago difere da de 
Calvino, e assim por diante. As provas em favor da Escritura derivadas dos pais 
da igreja (etc.) nao sao suficientemente fortes e firmes. Como “motivagóes para a 
crenga” (motiva credibilitatis) elas tém grande valor, muito embora nao oferegam 
mais do que probabilidade: certeza humana e, portanto, falível. Somente a igreja 
fornece certeza divina, infalível. Como disse Agostinho, “eu, de fato, nao teria 
crido no evangelho se a autoridade da igreja Católica nao tivesse me movido”.14 
Semelhantemente, os protestantes foram capazes de aceitar e reconhecer a Escri
tura como Palavra de Deus somente porque a receberam das maos da igreja.15 O 
concilio Vaticano [I] reconheceu os livros do Velho e do Novo Testamento como 
canónicos “porque, escritos sob a inspiragao do Espirito Santo, tém Deus como 
seu autor e porque foram entregues á igreja como tais”.16 Guiada por esses pensa
mentos, Roma, no concilio de Trento (sessao 4) e no concilio Vaticano [I] (sessáo 
3, capítulo 2) estabeleceu o canon. Seguindo o exemplo da Septuaginta e a prática 
dos pais da igreja, incluiu também os livros apócrifos do Antigo Testamento e, 
além disso, declarou a Vulgata como o texto auténtico, de forma que ela tem au
toridade final tanto na igreja quanto na teologia.

Contra essa doutrina Católica romana, a Reforma posicionou a fidedignida- 
de auto-atestada ( k u t o it io t  ux)  da Escritura.17 Nessa controvérsia, a questao nao 
era se a igreja tinha de cumprir uma responsabilidade com respeito á Escritura, 
pois, de ambos os lados, reconhecia-se que a igreja é de grande importancia para 
a Biblia. O testemunho da igreja é da maior importancia e uma motivagao para

14 Agostinho, On Two Souls, against the M anicheans, 5; idem, Reply to Faustus the M anichean, I, 28; 2, 4, 6.
15 Belarmino, “De Verbo Dei”, Controversiis, IV, 4; Perrone, Praelect. Theol., IX, 71ss.; J. B. Heinrich e C. Guiberlet, 

Dogmatische Theologie, 2a. ed., 10 vols. (Mainz: Kirchheim, 1881-1900), 1 ,764; Jansen, Prael. Theol., 1,766ss.
16Documents ofV atican  Council I, 1869-70, selecionados e traduzidos por John F. Broderick (Collegeville, 

Minn.: Liturgical Press, 1971), sessao 3, c. 2.
17 J. Calvino, Institutes, I, vii; Ursino, Tract. Theol. (1584), p. 8ss.; A. Polanus, Syn. Theol., I, 23-30; J. Zanchi, 

“De Sacra Scriptura”, Op. Theol., VIII, 332-53; F. Junius, Theses Theol., 3-5; Synopsis Purioris Theologiae, disp. 
§29ss.; J. Gerhard, Loci Theol., I, 3.
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a crenga (motivum credibilitatis). Em seus testemunhos, a igreja dos primeiros 
séculos contém forte apoio para a Escritura. Nesse sentido, a declaragao de 
Agostinho, de que ele foi movido pela igreja a crer ñas Escrituras, é e continua 
sendo verdadeira. Os teólogos protestantes18 enfraqueceram essa declaragao de 
Agostinho aplicando-a somente ao passado, á origem da fé. Mas o raciocinio 
de Agostinho no texto acima citado é claro quando ele confronta seu oponente 
maniqueu com um dilema. Ou, diz ele, vocé deve me dizer: creia nos católicos, 
mas eles enfáticamente me advertem a nao19 crer em vocé; ou nao creia nos 
católicos, mas, nesse caso, vocé nao pode recorrer ao evangelho contra mim 
“porque eu cri pelo próprio evangelho que os católicos pregam”.

Para Agostinho a igreja é, de fato, um motivo para a fé, um motivo que ele, 
aqui, utiliza contra os maniqueus. Mas há uma diferenga entre um motivo para 
crer e o fundamento final da fé. Em outra parte ele mesmo esclarece a forma como 
vé, na igreja, um motivo para crer, quando diz: “Por que nao me submeter á auto
ridade do evangelho, que é tao bem fundamentada, tao confirmada, tao geralmen- 
te reconhecida e admirada, e que tem uma série ininterrapta de testemunhos desde 
os apóstolos até nossos dias?”.20 A igreja, com sua dignidade, poder, hierarquia e 
assim por diante, sempre deixou uma profunda impressao sobre Agostinho. Ela 
continuamente o moveu na diregao da fé, encorajou-o e o fortaleceu em tempos 
de dúvida e conflito. Foi a mao firme da igreja que sempre o guiou á Escritura. 
Mas Agostinho nao quer dizer que a autoridade da Escritura depende da igreja, 
que a igreja é o final e mais básico fundamento de sua fé. Em outro lugar, ele 
afirma claramente que a Escritura tem autoridade por si mesma e deve ser crida 
por sua própria causa.21
A autoridade da igreja
A igreja tem e continua a ter uma importáncia pedagógica multifacetada e pro
funda para todos os crentes até o dia de sua morte. A nuvem de testemunhas que 
nos rodeia pode nos fortalecer e encorajar em nossa luta. Mas isso é algo muito 
diferente de dizer que a autoridade da Escritura depende da igreja. Nem mesmo 
Roma se atreve a dizer isso abertamente. O concilio Vaticano [I] (1870), afinal, re- 
conheceu os livros do Velho e do Novo Testamento como canónicos precisamente 
“porque, escritos sob a inspiragao do Espirito Santo, tém Deus como seu autor e, 
como tais, foram confiados á igreja”. E os teólogos católicos romanos distinguem 
entre a autoridade da Escritora com respeito a si mesma (quoad se) e com respeito

18Calvino, Institutes, I, VII, 3; A. Polanus, Syn. Theol., 30; F. Turretin, lnstitu tes o f  Elenctic Theology, II, 6. 
Nota do organizador: Bavinck erróneamente cita III, 13; J. Gerhard, Loci Theol., I, 3, §51.

19 Nota do organizador: O texto holandés nao tem o advérbio de nega^ao aqui, mas ele parece ser essencial 
para o argumento.

20 Agostinho, R eply to Faustus the M anichean, I, 32, 19; cf. On the Profit o f  Believing, 14.
21 Clausen, Augustinus S. Sa. interpreters (1827), 125; A. J. Domer, Augustinus (Berlim: W. Hertz, 1873), 

237ss.; Reuter, Augustinische Studien (Gotha: F. A. Perthes, 1887), 348ss.; *Schmidt, Jahrbiicher Jur deutsche 
Theologie 6 (1863): 235ss.; Hase, Protestantische Polemik, 5a. ed. (Leipzig: Breitkopf und Hartel, 1891), 81; A. 
von Hamack, H istory o f  D ogm a , V, 78-79; A. Kuyper, E ncvclopaedie der H eilige G odgeleerheid  (Amsterda: J. A. 
Wormser, 1894), II, 503.
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a nós (quoad nos). Mas essa distinpáo nao pode ser aplicada aqui. Pois, se a igreja 
é a razao final e mais básica para que eu creia na Escritora, entáo a igreja, e náo a 
Escritora, é fidedigna em si mesma e por si mesma (aúioinoto?). Temos de fazer 
uma escolha: ou a Escritora contém um testemunho, um ensino sobre si mesma, 
sua inspirapáo e sua autoridade, e, nesse caso, a igreja simplesmente aceita e con
firma esse testemunho, ou a Escritora náo ensina essa inspirapáo e autoridade e, 
nesse caso, o dogma da igreja sobre a Escritora está condenado para o protestante. 
Os teólogos católicos romanos, consequentemente, enfrentam uma contradipáo 
poderosa. Por um lado, na doutrina da Escritora, tentam provar sua inspirapáo e 
autoridade a partir da própria Escritora. Por outro, abordando a doutrina da igreja, 
tentam enflaquecer essas provas e demonstrar que somente o testemunho da igreja 
oferece certeza conclusiva.

Mas se a autoridade da Escritura com respeito a si mesma depende da Es
critora, entáo ela é autoritativa também para nós e o fundamento final para 
nossa fé. A igreja pode apenas reconhecer aquilo que ela é, náo pode criar algo 
que ela náo seja. A acusapáo de que, dessa forma, a pessoa se toma culpada de 
um raciocinio circular e a Escritura é provada pela própria Escritura pode ser 
lanpado contra a própria Roma, pois ela pro va a igreja através da Escritora e a 
Escritura através da igreja. Se, em resposta, Roma disser que, no primeiro caso, 
ela usa a Escritura náo como a palavra de Deus, mas como um testemunho hu
mano, que é verossímil e fidedigno, o teólogo protestante também pode adotar 
essa abordagem: a inspirapáo é derivada, primeiro, da Escritura como um tes
temunho humano. Com esse testemunho, a Escritura é provada como sendo a 
palavra de Deus. Muito mais importante, porém, é que, em toda disciplina cien
tífica, portanto também na teologia, os principios fundamentáis sáo certos por 
si mesmos. A verdade de um principio fundamental {principium) náo pode ser 
provada, pode ser apenas reconhecida. “Um principio fundamental é crido náo 
por causa de algo mais. Os principios fundamentáis náo podem ter um principio 
fundamental, nem devem esses principios ser buscados.”22

A própria Escritora ensina claramente, portanto, que náo a igreja, mas a pala
vra de Deus, escrita ou náo, é fidedigna em si mesma e por si mesma (aúioiuoTop). 
A igreja, em todas as épocas, esteve atrelada á palavra de Deus na medida em que 
ela existiu e na forma em que ela existiu. Israel recebeu a lei no monte Horebe; 
Jesús e os apóstolos se submeteram á Escritora do Antigo Testamento. Desde o 
inicio, a igreja cristá esteve vinculada á palavra falada e escrita dos apóstolos. A 
palavra de Deus é o fundamento da igreja (Dt 4.1; Is 8.20; Ez 20.19; Le 16.29; Jo 
5.39; Ef 2.20; 2 Tm 3.14; 2 Pe 1.19; etc.). A igreja pode, de fato, dar testemunho 
da palavra, mas a palavra está acima da igreja. Ela náo pode conferir a ninguém 
uma crenpa na palavra de Deus baseada no corapáo. Isso é algo que só a palavra de 
Deus pode fazer por si mesma e pelo poder do Espirito Santo (Jr 23.29; Me 4.28; 
Lc8.11;Rm 1.16; Hb 4.12; 1 Pe 1.23). E, por essa razáo, a igreja parece estar em

22 J. Gerhard, Lociy I, c. 3; J. Zanchi, Op. Theol., VIII, 339ss.; A. Polanus, Syn. Theol., I, 23ss.; F. Turretin, 
Institutes o fE lenctic  Theologv, II, 6; Trelcatius, Scol. et. method. loe. convn. S. Theol. Institutio (1651), 26.
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um nivel abaixo da Escritura. Consequentemente, a igreja e os crentes em geral 
podem aprender a conhecer a inspiragao, a autoridade e a canonicidade da Escri
tura a partir da própria Escritura, mas nunca podem anunciar e determinar esses 
atributos por sua própria autoridade. A Reforma preferiu uma medida de incerteza 
a uma certeza que só pode ser obtida por uma decisao arbitrária da igreja. Pois, de 
fato, a Escritura nunca oferece uma lista dos livros que contém. Na igreja crista 
mais antiga, e também mais tarde, houve divergéncia sobre alguns livros. O texto 
da Escritura também nao tem a integridade que teólogos luteranos e reformados 
desejavam. A Reforma, porém, afirmou a fidedignidade auto-atestada (autouio 
tía) da Escritura contra as alegagóes de Roma, declarou a igreja subordinada á 
palavra de Deus e, assim, resgatou a liberdade dos cristaos.
Autoridade descritiva eprescritiva
[120] Além desse debate entre Roma e a Reforma sobre a base da autoridade 
da Escritura, ñas próprias igrejas protestantes surgiu, no século 17, uma diver
géncia importante sobre a natureza dessa autoridade. Elas estavam de acordo 
sobre a premissa de que a Escritura, tendo Deus como seu autor, tinha autori
dade divina. Essa autoridade foi definida mais especificamente dizendo-se que 
a Escritura tinha de ser crida e obedecida por todos e era a única regra de fé e 
conduta. Essa definigao, porém, levou automáticamente a uma distingáo entre 
autoridade histórica (descritiva) e autoridade normativa (prescritiva). A reve
lagao divina, afinal, foi dada na forma de uma historia. Ela passou por uma 
sucessao de períodos. Está longe de tudo o que está registrado na Escritura ter 
autoridade normativa para nossa fé e conduta. Muito daquilo que foi ordenado 
e instituido por Deus ou prescrito e combinado pelos profetas e apóstolos nao 
se aplica mais diretamente a nós e pertenceu a pessoas que viveram em uma 
época anterior. A ordem dada a Abrao para oferecer seu filho, a ordem dada a 
Israel para matar os canaanitas, as leis civis e cerimoniais em vigor nos dias do 
Antigo Testamento, os decretos do sínodo de Jerusalém e muitas outras coi
sas, embora sejam úteis para instrugáo e corregao como historia, nao podem 
e nao devem mais ser obedecidos por nós. Além disso, o relato da revelagao 
nao apenas inclui as boas obras dos santos, mas também as más obras dos im
píos. Portanto, frequentemente palavras e agóes sao registradas na Escritura, 
as quais, embora sejam representadas como históricamente verdadeiras, nao 
sáo apresentadas como normativas. Está muito longe de ser o caso que essas 
palavras e agóes sejam regulatórias para nossa fé e conduta, pois, de fato, elas 
devem ser mais frequentemente rejeitadas e censuradas. Também os pecados 
dos santos, de Abraao, de Moisés, Jó, Jeremías, Pedro, etc., sao dados como 
adverténcia, náo como modelo para nossa conduta. Finalmente, com respeito a 
muitas pessoas -  os patriarcas, Débora, os juízes, os reis, os amigos de Jó, Ana, 
Agur, a mae de Lemuel, os compositores de alguns dos salmos, como os salmos 
imprecatorios (SI 73.13, 14; 77.7-9; 116.11), e também com respeito a Zacarías, 
Simeao, Maria, Estevao e outros -  pode-se questionar se suas palavras sao ape-
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ñas formalmente inspiradas, i.e., no sentido de serem registradas com exatidao, 
ou também materialmente, no que se refere ao seu conteúdo.

Voetius entendía que muitas dessas pessoas, como Jó e seus amigos, nao po- 
diam ser contadas entre os profetas, sustentando essa opiniao contra Maresius.23 
Admito que essa questao nao teve maiores conseqüéncias, mas fof importante 
em muitos aspectos. Pela primeira vez, ficou claramente exposto que há uma 
distinpáo entre a palavra de Deus em um sentido formal e a palavra de Deus 
em um sentido material, e as pessoas foram impelidas a refletir sobre a relapáo 
entre elas. Essa relapáo, certamente, foi concebida de modo muito dualista pela 
maioria dos teólogos mencionados acima. A autoridade da historia e a historia 
como norma náo podem ser separadas de forma táo abstraía na Escritura. O 
significado formal e o material do termo “palavra de Deus” estáo muito in
tensamente entrelapados. Até mesmo ñas palavras enganosas de Satanás e nos 
atos maus dos ímpios, Deus tem algo a nos dizer. A Escritura náo é útil apenas 
para o ensino, mas também para a adverténcia e a reprovapáo. Ela nos ensina 
e nos corrige, tanto por meio de impedimento quanto por meio de exortapáo, 
tanto nos humilha quanto nos consola. Mas a distinpáo acima deixa claro que a 
Escritura náo pode e náo deve ser entendida como um código de leis totalmente 
articuladas. Recorrer a um texto á parte de seu contexto náo é adequado para 
um dogma. A revelapáo registrada na Escritura é um todo orgánico e histórico. 
E assim que ela tem de ser lida e interpretada. Um dogma que vem até nós com 
autoridade, com o intuito de ser uma norma para nossa vida e conduta, deve 
estar arraigado e ser inferido de todo o organismo da Escritura. A autoridade da 
Escritura é diferente da autoridade de um ato do parlamento ou do congresso.

A natureza e a base da autoridade da Escritura foram colocadas em discussáo 
especialmente na teologia moderna. Em tempos antigos, a autoridade da Escritura 
estava baseada na inspirapáo e era deduzida déla. Mas quando a inspirapáo foi 
abandonada, a autoridade da Escritura náo podia mais ser sustentada. Embora isso 
ainda fosse tentado de várias formas, os teólogos se viram impelidos a construir 
os fundamentos e o caráter da Escritura de forma muito diferente. A autoridade da 
Escritura, no grau em que ainda era reconhecida, estava baseada na premissa de 
que é o auténtico registro da revelapáo e expressa a ideia cristá em sua forma mais 
pura -  assim como a água é mais pura em sua fonte. Ela estava baseada na con- 
vicpáo de que é o cumprimento da ideia veterotestamentária de redenpáo e está 
contida dentro déla, de forma germinal, a completa doutrina da fé crista, e serve 
como a fonte do comepo e da renovapáo permanente do espirito cristáo na igreja. 
Essas considerapoes e outras semelhantes para o apoio da autoridade da Escritura 
podem ser encontradas em teólogos de escolas amplamente divergentes.24

23G. Voetius, Select. D isp., I, 31, 40-44; V, 634-40; Maresius, Theologusparadoxus, 83-87; M accovius, Loci 
Com., 31-32; Cloppenberg, D e canone theol. desp., 3 op. II, 18-23; H. Witsius, Mise. Sacia, I, 316-18; B. de Moor, 
Comm. In M arckii Comp., I, 131-134; Carpzovius, C ritica S. Vet. Test., I, 2, §3.

24 J. H. Scholten, L eer der H ervorm de Kerk, I, 78ss.; H. Bavinck, D e theologie van D aniel Chantepie de la 
Saussaye (Leiden: Donner, 1884), 53ss.; F. Schleiermacher, The Christian Faith, org. H. R. Macintosh e J. S. Ste- 
ward (Edimburgo: T. &T. Clark, 1928), §129ss.; R. Rothe, Zur D ogm atik  (Gotha: F. A. Perthes, 1863), 166ss.; Lip-
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No entanto, todos esses fundamentos nao sao suficientemente fortes para 
apoiar a autoridade que a religiao requer. Eles podem ser considerados úteis 
como motivagóes para a crenga, mas como fundamentos eles sao insustentáveis. 
Pois, em primeiro lugar, pela distingáo entre a revelagao e sua documentagao, 
entre a palavra de Deus e a Escritura, eles, de fato, fazem com que a autoridade 
da Escritura seja completamente ilusoria. Se a Escritura nao tem autoridade 
em sua totalidade, mas apenas “a palavra de Deus na escritura”, a “dimensao 
ético-religiosa”, a “revelagao” ou seja lá como as pessoas queiram chamá-la, 
essas pessoas tém de decidir por si mesmas o que é essa palavra de Deus na 
Escritura, e fazem isso por sua própria discrigáo. O ponto de gravidade é, entao, 
mudado do objeto para o sujeito. A Escritura náo critica os seres humanos, mas 
eles julgam a Escritura. A autoridade da Escritura, entáo, toma-se dependente 
da discrigáo humana. Ela existe somente no grau em que as pessoas querem 
reconhecé-la e é, portanto, totalmente anulada.

Mesmo que esses fundamentos pudessem garantir um grau de autoridade para 
a Escritura, essa autoridade seria nada mais do que puramente histórica. E, em 
religiáo, isso náo é suficiente. Aqui, uma autoridade histórica, i.e., uma autoridade 
humana e falível, náo é suficiente. Como a religiáo pertence á nossa salvagáo e 
está relacionada aos nossos interesses eternos, podemos nos satisfazer com nada 
menos do que a autoridade divina. Devemos náo somente saber que a Escritura é 
o relato histórico de nosso conhecimento do Cristianismo e que ela contém muito 
acuradamente e reproduz as ideias cristás origináis, mas, em religiáo, devemos 
saber que a Escritura é a palavra e a verdade de Deus. Sem essa certeza, náo há 
[para nós] nenhum conforto nem na vida nem na morte. E náo apenas todo cristáo 
precisa dessa certeza, mas a própria igreja como instituigáo náo pode abrir mao 
déla. Pois, se um ministro náo estiver convencido da verdade cristá da palavra que 
prega, sua pregagáo perde toda autoridade, influéncia e poder. Se ele náo é capaz 
de trazer uma mensagem de Deus, quem, entáo, lhe dá o direito de agir em nome 
de pessoas de natureza semelhante á sua? Quem lhe dá a liberdade para colocar
se em um púlpito [uns poucos centímetros] acima deles, falar-lhes sobre os mais 
elevados interesses de sua alma e de sua vida e até mesmo proclamar-lhes seu 
bem ou mal eterno? Quem ousaria, quem seria capaz de fazer isso, a menos que 
tenha uma palavra de Deus para proclamar? Tanto a fé cristá quanto a pregagáo 
cristá precisam da autoridade divina como seu fundamento. “A fé titubeará se a 
autoridade divina das Escrituras comegar a oscilar.”25
Apenas autoridade moral?
É, portanto, um erro descrever a natureza da autoridade escriturística como 
“moral”. Lessing já comegou essa tendéncia quando disse que uma coisa náo é
sius, Lehrbuch der evangelisch-protestantischen D ogm atik  (Braunschweig: C. A. Schwetschke, 1983), § 193ss.;
A. E. Biedermann, Christliche D ogm atik  (Zurique: Orrel, Füssli, 1869); A. Schweizer, Christliche Glaubenslehre 
(Leipzig: S. Hirzel, 1863-72), I, 178ss.; J. Chr. K. Hofmann, Weissagung und ErfuUung (NOrdlingen, C. H. Beck, 
1841); A. Ritschl, Rechtfertigung und Versóhnung (Bonn: A. Marcus, 1882-83), II, 5ss., 9ss.

25 Agostinho, On Christian D octrine , I, 37.
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verdadeira porque está na Biblia, mas está na Biblia porque é verdadeira. Desde 
o tempo de seu gemido audível para ser resgatado da autoridade da letra e do 
papel do papa, crer na autoridade, de várias maneiras, tomou-se absurdo. Os teó
logos cristaos, deixando-se influenciar por isso, modificaram ou desafiaram a 
crenga na autoridade. Doedes, por exemplo, nada quer ter a ver com crer na au
toridade, e se limita a falar sobre autoridade moral na religiao. Saussaye afirma 
que nao há outra autoridade além da moral, e a moral é a única autoridade que 
existe. Nao há autoridade intelectual: a autoridade moral iguala a moralidade, a 
religiao a si mesma. As pessoas nao créem na verdade com base na autoridade, 
mas a verdade tem autoridade, i.e., o direito de exigir obediéncia.26 Essa forma 
de apresentar, porém, sofre de confusáo conceitual. Certamente, a verdade tem 
autoridade. Ninguém nega isso. Mas a questao é: o que é verdade na área da 
religiao, e onde ela pode ser encontrada? Para essa questao, há apenas duas 
respostas possíveis. Ou os apóstolos, i.e., as Escrituras, nos ensinam o que a 
verdade é, ou, se vocé quiser, o que Cristo é, ou isso é determinado pelo próprio 
julgamento, pelo intelecto ou pela consciéncia da pessoa. No último caso, nao 
há mais qualquer autoridade (escriturística): ela fica totalmente sujeita á crítica 
do sujeito. Nesse caso, nao há mais ajuda de qualquer forma para se dizer, com 
Rothe, que a Biblia é o instrumento perfeitamente adequado para se chegar ao 
puro conhecimento da revelagao de Deus,27 pois está faltando um critério obje
tivo pelo qual se possa julgar e encontrar essa revelagao na Escritura.

Há, de fato, apenas um fundamento sobre o qual a autoridade da Escritura 
pode ser baseada, e esse fundamento é a inspiragao. Quando esse fundamento dei- 
xa de existir, a autoridade da Escritura deixa de existir junto com ele. Nesse caso, 
ela se toma meramente um corpo de escritos humanos, que, como tal, nao pode 
honestamente fazer qualquer alegagao de ser nossa norma e conduta. E juntamen
te com a Escritura -  para o protestante -  toda autoridade em religiao entra em 
colapso. Todas as tentativas subseqüentes no sentido de recuperar algum tipo de 
autoridade -  digamos, na pessoa de Cristo, na igreja, na experiéncia religiosa, no 
intelecto ou na consciéncia -  acabam em desapontamento.28 Elas apenas provam 
que nenhuma religiao pode existir sem autoridade. A religiao é essencialmente 
diferente da ciéncia. Ela tem uma certeza própria, nao uma certeza que é baseada 
no entendimento, mas uma certeza que consiste em fé e confianga. Em religiao, 
um testemunho humano e a confianga humana sao insuficientes. Aqui precisamos

26 Doedes, Inleiding tot de Leer van G od  (Utrecht: Kemink, 1880), 29-40; Saussaye in H. Bavinck, Theologie 
van Chantepie de la Saussaye, 53ss.

27 Rothe, Zur D ogm atik , 287.
28 Cf. Stanton, The P lace o f  Authority in M atters o f  Religious B elie f  (Londres: Longmans, 1891); James 

Martineau, The Seat o f  Authority in Religión  (Londres: Longmans, 1891); C. A. Briggs, The Authority o f  H oly 
Scriptures (discurso inaugural), 4a. ed. (Nova York: Scribner, 1892); L. Monod, L eproblém e de l'au torité  (Paris: 
Fischbacher, 1892); E. Doumerge, L ’autorité en m atiére de f o i  (Lausanne: Payot, 1892); E. M énégoz, L'autorité 
de D ieu , réflexions su r la 'autorité en matiére de f o i  (Paris: Fischbacher, 1892). G. Godet, “Vinet et l’autorité en 
matiére de foi”, Revue de théologie et de philosophie 26, n. 2 (marco de 1893): 173-91; Sabatier, Les Religions de 
l ’autorité e t la religión de I ’esprit (Paris: Fischbacher, 1904); cf. também Lobstein, Einleitung (Freiburg i. B.: J. C.
B. Mohr, 1897), 94ss.; Riemens, H et Sym bol Fideism e (Roterdá: Van Sijn & Zoon, 1900), 81ss.
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de um testemunho de Deus ao qual possamos nos entregar na vida e na morte. 
“Nosso coragao só encontra descanso em ti, O Senhor!”. Portanto, Harnack está 
certo quando diz: “Nunca existiu uma fé religiosa forte no mundo que, em um 
ponto decisivo, náo se baseie em uma autoridade externa. Somente ñas discussóes 
abstraías dos filósofos da religiáo ou nos projetos polémicos dos teólogos pro
testantes foi construida uma fé que deriva sua certeza somente de seus próprios 
componentes internos”.29 A validade e o valor da autoridade na religiáo estao 
sendo, outra vez, gradualmente reconhecidos.
A universa/idade da autoridade
[121] Embora a religiáo só possa se satisfazer com a autoridade divina, a na
tureza dessa autoridade ainda precisa ser examinada mais detalhadamente. Fa- 
lando de forma geral, autoridade é o poder de uma pessoa que tem algo a dizer, 
o direito de se fazer ouvir em algum assunto.30 Só se pode falar em autoridade 
entre náo-iguais: ela sempre expressa uma relagáo de um superior com seu 
inferior. Como náo há igualdade entre os seres humanos, mas todos os tipos de 
distingóes, pode haver relagóes de autoridade entre eles. E como essa náo-igual- 
dade é tao extensa e variada, a autoridade desempenha um papel muito grande 
entre as pessoas. Ela é o fundamento de toda a estrutura da sociedade humana. 
Aqueles que a solapam estáo engajados na destruigáo da sociedade. E, portanto, 
tolo e perigoso fazer com que a crenga [com base na] autoridade parega ridi
cula. Agostinho já levantou a questáo: “Eu pergunto: se o que náo é conhecido 
náo deve ser crido, de que forma os filhos podem obedecer aos seus pais, e amar 
com afeigáo mútua aqueles que eles créem náo serem seus pais? [...] Muitas 
coisas podem ser alegadas para mostrar que nada, afinal, da sociedade humana 
está em seguranga se determinarmos que náo se creia em nada que náo possa 
ser entendido pela apreensáo plena”.31

Vivemos segundo a autoridade em cada área da vida. Na familia, na sociedade 
e no Estado, nascemos e crescemos sob autoridade. Os pais tém autoridade sobre 
seus filhos, os professores sobre seus alunos, os govemos sobre seus cidadáos. 
Em cada um desses casos, a relagáo de autoridade é clara. Ela dá expressáo a 
um poder que, legalmente, pertence a uma pessoa sobre outra. Ela, portanto, age 
abertamente através de ordens e leis, exige obediéncia e submissáo e, no caso de 
rebeliáo, tem até mesmo o direito de empregar coergáo e infligir punigoes.

Mas, estendendo ainda mais o conceito de autoridade, também o aplicamos 
na ciéncia e na arte. Aqui, também, há uma diversidade de dons, e surge a relagáo 
entre “superiores” e “inferiores”, entre professores e alunos. Há pessoas que, por 
sua capacidade e trabalho incessante, alcangaram a maestría em uma certa área e

29 A. von Harnack, H istory o f  D ogm a, V, 82; *cf. também P. D. Chantepie de la Saussaye, Zekerheid en Twijfel 
(1893), 138ss.

30 Nota do organizador: Bavinck acrescenta aqui a informa9 áo etim ológica de que a palavra holandesa para 
autoridade -  gezag  -  originalmente significava for9 a (gew eld) ou poder (machí). Ele direciona o leitor para Woor- 
denhoek der N ederlandsche Taal (W.d.N.T.), veja v. “gezag”.

31 Agostinho, On the Profit oJ'Believing, 12.
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podem, portanto, falar com autoridade nessa área. A partir das descobertas desses 
mestres, aqueles que possuem menos talento, os leigos, vivem e aprendem. De 
fato, como resultado da tremenda expansáo do conhecimento, até mesmo a pes
soa mais eminente pode ser um mestre somente em uma pequeña área. Em todas 
as outras ela é um aprendiz e depende da pesquisa de outras pessoas. Essa auto
ridade na ciéncia e na arte, porém, tem um caráter muito diferente da autoridade 
dos pais, professores e do govemo. Ela náo é de natureza jurídica, mas de nature
za ética. Ela náo pode e náo deve usar de eoerpáo, pois náo tem o poder de punir. 
Por mais proeminentes e importantes que sejam essas pessoas que agem com 
autoridade, seu testemunho é levado em considerapáo somente na medida em 
que elas podem desenvolver fundamentos para ele. Portanto, sua autoridade final 
repousa náo ñas pessoas (de forma que a afirmapáo “ele mesmo disse” seria sufi
ciente), mas nos argumentos em que suas afirmapóes sáo baseadas. E, como todas 
as pessoas tém uma medida de entendimento e julgamento, a fé cega náo pode ser 
permitida aqui, e o esforpo pelo entendimento independente, na medida em que 
for necessário e possível, é uma obrigapáo. Isso acontece também no campo da 
historia. De fato, o conhecimento da historia é totalmente baseado na autoridade, 
no testemunho de outras pessoas. Esses testemunhos, porém, náo precisam ser 
cridos de forma cega, mas podem e devem ser rigorosamente examinados, de for
ma que a compreensáo do próprio historiador seja a mais adequada possível. Em 
resumo, ñas ciencias humanas, a autoridade é táo forte quanto o sáo as razoes.

Encontramos essa nopáo de autoridade, finalmente, também na religiáo e na 
teologia. Aqui, a autoridade é necessária, náo menos, mas muito mais que na 
familia, na sociedade, na ciéncia e na arte. Aqui ela é uma necessidade vital. Sem 
autoridade e fé, a religiáo e a teologia nao podem existir nem por um momento. 
Mas a autoridade em questáo aqui tem um caráter totalmente único. Pela própria 
natureza do caso, ela precisa ser uma autoridade divina. E somente por esse fato 
ela é diferente da autoridade na familia e no Estado, na ciéncia e na arte. Ela difere 
destas últimas principalmente pelo fato de que, na ciéncia e na arte, uma compre- 
ensáo pessoal pode julgar e decidir. Mas, no caso da autoridade divina, isso está 
fora de ordem. Quando Deus fala, toda dúvida tem de cessar. A autoridade divina, 
portanto, náo pode ser chamada de “moral” pelo menos nao no sentido em que 
nós falamos quando nos referimos á superioridade moral de uma pessoa, pois a 
religiáo náo é a relapáo de um inferior com seu superior, mas de uma criatura com 
seu Criador, de um súdito com seu soberano, de um filho com seu Pai. Deus tem o 
direito, quando dá ordens aos seres humanos, de exigir obediéncia incondicional. 
Sua autoridade está arraigada em sua existéncia, náo em suas “razóes”. A esse 
respeito, a autoridade de Deus e de sua palavra é como a do govemo no Estado 
e a de um pai na familia. Nao há nada de humilhante, nem algo que possa, de 
alguma forma, diminuir a liberdade humana, em ouvir a Palavra de Deus como 
uma crianpa e obedecé-la. Crer em Deus, em sua palavra, i.e., por sua autoridade, 
de forma nenhuma é inconsistente com a dignidade humana, da mesma forma 
que náo é desonroso para uma criatipa depositar confianpa ilimitada na palavra
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de seu pai. Na medida em que, gradualmente, vai crescendo essa autoridade,32 os 
crentes cristaos progressivamente aprendem a crer em Deus, em sua palavra e a 
renunciar a sua própria sabedoria. Na térra, os crentes nunca vao além do ponto 
de vista da fé e da autoridade. Na medida em que crescem em fé, eles se agarram 
mais firmemente em Deus e em sua palavra.

Por outro lado, há também uma enorme diferenga entre a autoridade de Deus 
na religiao e a de um pai em sua familia e a de um govemo no Estado. Um pai, se 
necessário for, forgará seu filho a obedecer e, punindo o filho, fará com que ele se 
submeta á sua autoridade. Também nao é a toa que o govemo carrega a espada. A 
coergao é inseparável da autoridade dos governos terrenos. Mas Deus nao coage 
as pessoas. Sua revelagao é uma revelagao de graga. E, nessa revelagao, Ele nao 
vem ás pessoas com mandamentos e ordens, com coergao e punigáo, mas com 
um convite, com a admoestagao e um argumento para que as pessoas se recon- 
ciliem com Ele. Deus pode agir com as pessoas como um soberano. Um dia Ele 
sentenciará e julgará aqueles que desobedeceram ao evangelho de seu filho. Mas, 
em Cristo, Ele vem a nós, toma-se como um de nós em todas as coisas e trata 
conosco como seres racionais e moráis para, entao, quando encontra hostilidade e 
descrenga, reassumir sua soberanía, executar seu conselho e preparar a gloria para 
si mesmo a partir de cada criatura. A autoridade com a qual Deus age na religiao, 
consequentemente, é de um tipo completamente diferente. Ela nao é humana, mas 
divina. Ela é soberana, mas ainda opera de um modo moral. Ela nao recorre á co
ergao, embora manobre para se manter. Ela é absoluta, mas resistível. Ela convida 
e pleiteia, mas é invencível.

Assim, também, é a autoridade da Escritura. Como a palavra de Deus, ela está 
um nivel acima de toda autoridade humana no Estado e na sociedade, na ciéncia e 
na arte. Diante déla, tudo o mais deve ser submetido. As pessoas devem obedecer 
a Deus, preferencialmente a outras pessoas. Todas as outras autoridades [huma
nas] sao restritas ao seu próprio círculo e se aplicam somente á sua própria área. 
Mas a autoridade da Escritura se estende sobre todas as pessoas e sobre toda a hu
manidade. Ela está acima do intelecto e da vontade, do coragao e da consciéncia, 
e nao pode ser comparada com outra autoridade. Sua autoridade, sendo divina, é 
absoluta. Ela é designada para ser crida e obedecida por todas as pessoas em todas 
as épocas. Em majestade, ela transcende muito todos os outros poderes. Mas, para 
obter reconhecimento e controle, ela nao precisa da ajuda de ninguém. Ela nao 
precisa do brago forte do govemo. Ela nao precisa do apoio da igreja e nao conta 
com a espada e a inquisigao. Ela nao deseja govemar por coergao e violéncia, 
mas busca o reconhecimento livre e voluntarioso. Por essa razao, ela realiza seu 
próprio reconhecimento pela obra do Espirito Santo. A Escritura guarda sua pró
pria autoridade. Em tempos antigos, portanto, as pessoas ocasionalmente falavam 
também da “autoridade causativa” (auctoritas causativa), pela qual a Escritura 
“gera e confirma aceitagao para as coisas serem cridas no intelecto humano”.33

32 A. Schweizer, Christliche G laubenslehre, I, 186ss.
33 H. Schmid, D octrinal Theology, §8.
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A  NECESSIDADE DA ESCRITURA 
Contra Roma
[122] Há conformidade substancial entre as igrejas cristás sobre a autoridade da 
Escritura. Contudo, sobre os trés atributos a seguir, há divergéncia significativa. 
Baseada na relapáo que pressupoe entre a Escritura e a igreja, Roma náo pode 
entender nem reconhecer a necessidade da Sagrada Escritura. No Catolicismo ro
mano, a igreja, vivendo a partir do Espirito Santo e por meio dele, é fidedigna em 
si e por si mesma ( o o jt o iu o t o í; ) ,  auto-suficiente. Ela possui a verdade, fidelidade e 
pureza e as preserva através do oficio didático infalível do papa. A Escritura, por 
outro lado, tendo procedido da igreja, pode ser útil e boa como norma, mas nao 
é o “principio fundamental” da verdade. Ela náo é necessária para a “existéncia” 
da igreja. A igreja náo precisa realmente da Escritura, mas a Escritura -  por causa 
de sua autoridade, acréscimo, exposipáo, etc., -  precisa da igreja. Os fundamen
tos para essa posipáo sáo derivados do fato de que, antes do tempo de Moisés e 
antes da igreja cristá primitiva, a igreja náo tinha a Escritura, e muitos crentes 
que viviam sob a velha e também sob a nova alianpa nunca possuíram e leram a 
Escritura, mas viveram somente pela tradipao.34
Contra o misticismo
Contudo, nao é só Roma que se opoe á necessidade da Sagrada Escritura, mas 
também muitos movimentos místicos enfraqueceram e negaram a importáncia da 
Escritura para a igreja e para a teologia. O gnosticismo náo apenas rejeitou o Antigo 
Testamento, mas aplicou o método alegórico ao Novo, tentando, assim, harmonizar 
seu sistema com a Escritura. Aqui, as formas perceptíveis e os fatos históricos tém 
apenas valor simbólico. Os dados bíblicos sáo apenas a casca externa necessária 
para as pessoas de um nivel inferior, mas podem ser omitidos para os espiritual
mente iluminados, os Trveu(j.<mKo!. A Biblia nao é uma fonte de verdade, mas ape
nas o meio pelo qual a elite pode se elevar ao nivel superior de Gnosis.35 No mon
tañismo apareceu uma nova revelapáo, que aumentou e melhorou a do Novo Testa
mento. O montañismo, especialmente em sua forma moderada em Tertuliano, por 
um lado, tentou náo ser nada novo e manter plenamente a autoridade da Escritura. 
Apesar disso, em Montanus, abrapou um profeta em quem o Parácleto prometido 
por Jesús, a revelapáo final e mais elevada, apareceu. Dessa forma, a Escritura sim- 
plesmente teve de se render á nova profecia proclamada por Montanus.36

A igreja, de fato, condenou esses movimentos, e os pais da igreja lutaram 
contra esse espiritualismo. Agostinho, no prólogo ao seu livro sobre doutrina cris
ta , escreveu contra isso. No entanto, Agostinho também admitiu que o devoto, 
especialmente os monges, sáo dotados com uma medida maior de fé, esperanpa

34 Belarmino, “De Verbo Dei”, Controversiis, IV, 4; Heinrich, Dogmatik, I, 708ss.; Liebermann, Inst. Theol. 
(1851), 1,449ss.; F. X. Dieringer, Lehrbuch der katholischen Dogmatik, 4a. ed. (Mainz: Kirchheim, 1858), 633; Gut- 
berlet, Lehrbuch der Apologetik, 3 vols. (Münster: Theissing’schen, 1888-94), III, 21; Jansen, Prael. Theol., I, 786.

35 Krüger, “G nosis”, PRE3, VI, 728-38; A. von Hamack, History* o f  D ogm a , I, 252-53.
36 Bonwetsch, “Montanismus”, PRE3, XIII, 417-26; A. von Hamack, H istory o f  dogma, II, 95.
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e amor para que possam abrir mao da Escritura e viver em solidao sem ela.37 O 
esplritualismo repetidamente ressurgiu, reagindo contra as forgas esmagadoras 
da igreja e da tradigáo. Várias seitas, os cátaros, Amabric de Bena, Joaquim de 
Floris, os Irmáos e Irmas do Espirito Livre, e mais tarde os Libertinos de Gene- 
bra, criam que, depois da era do Pai e do Filho, a era do Espirito tinha surgido, 
uma era na qual todos viveriam pelo Espirito e náo mais precisariam dos meios 
externos da Escritura e da igreja.38 O misticismo, que floresceu durante os tempos 
medievais na Franga e na Alemanha, tentava, por meio da ascese, da meditagáo 
e da contemplagáo, alcangar uma comunhao com Deus que pudesse dispensar a 
Escritura. De fato, a Escritura era necessária como uma escada para ascender a 
esse alto nivel, mas tomava-se supérflua quando a uniáo com Deus, ou a visáo de 
Deus, tinha sido alcangada.39 Especialmente os anabatistas exaltaram a palavra 
interna em detrimento da externa. Já em 1521, um contraste entre a Escritura e o 
Espirito foi fabricado, uma dicotomia que se tornou uma característica permanen
te do Anabatismo.40 A Sagrada Escritura nao é vista como a verdadeira palavra de 
Deus, mas apenas como um testemunho e um registro déla. A verdadeira palavra 
é aquela que é falada em nosso coragao pelo Espirito. A Biblia é meramente um 
livro que contém letras, é uma Babel cheia de confusáo, que náo pode gerar fé no 
coragáo humano. Somente o Espirito nos ensina a verdadeira palavra. E, quando 
o Espirito nos ensina, isso também pode ser feito sem a Escritura, pois ela é uma 
ajuda temporária e nao é necessária para a pessoa espiritual.41 Hans Denck já 
igualou essa palavra interna com a razáo natural e apontou numerosas contradi- 
goes na Escritura. Ludwig Hetzer considerou a Escritura totalmente desnecessá- 
ria. Knipperdolling exigiu, em Münster, que a Sagrada Escritura fosse abolida e 
que as pessoas vivessem apenas pela natureza e pelo Espirito.42
Contra o Racionalismo
O misticismo se transformou em racionalismo. Mais tarde vemos o mesmo fe
nómeno nos anabatistas e ñas seitas independentes da Inglaterra no tempo de 
Cromwell, entre os Quakers e no pietismo. A elevagáo da palavra interna sobre a 
externa sempre levou á identificagáo do ensino do Espirito com a luz natural da 
razáo e da consciéncia e, assim, á completa rejeigáo da revelagáo e da Escritura. 
Ninguém se opós á necessidade da Escritura mais ferozmente que Lessing, em seu

37 Agostinho, On Christian D octrine , I, 39.
38 Zóckler, “Spiritismus”, PRE3, XVIII, 654-66; Kurtz, Lehrbuch der Kirchensgeschichte (Leipzig: Augus 

Neumanns Berlag [Fr. Lucas], 1906), §108, §116; Reuter, Geschichte der religióser Aujklárung im M ittelalter, 2 
vols. (Berlim: W. Hertz, 1875-77), II, 198ss.; Hahn, Geschichte der K etzer im M ittelalter, 3 vols. (Stuttgart: J. F. 
Steinkopf, 1845-50), II, 420ss.; III, 72ss.; *Geiseler, Kirchengeschichte (1826), II, 2 , 437ss.; Hagenbach, Kirchen- 
geschichte in Vorteesungen, 3a. ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1886), II, 480ss.

39 A. von Harnack, H istory o f  D ogm a, VI, 97-117; Herzog, “Quietismus”, PRE1, XII, 427ss.
40Sepp, Kerkhistorische Studién (Leiden: E. J. Brill, 1885), 12.
41 A. Hegler, G eist und Schrift bei Sebastian Franck  (Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr, 1892); J. H. Maronier, H et 

Imvendige (Amsterdá: T. J. van Holkema, 1890); Vigouroux, Les Livres saints e t la critique rationaliste, 2a. 
ed., 4  vols. (Paris: A. Roger & F. Chem oviz, 1886, 1890) 1 ,435-53; C. Hodge, Systematic Theology, 3 vols. (Nova 
York: Scribners, 1906), I, 61-104; R. H. Grützmacher, Wort und G eist (Leipzig: A. Deichert, 1902); cf. também os 
artigos em PRE3, sobre Denck, Frank, Miinzer, David Joris, Münster.

42 D. Thelemann, “Münster (Widertaufer)”, PRE2, X, 362.
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Axiomata contra Goeze. Ele também criou uma divisao entre a letra e o Espirito, 
a Biblia e a religiao, a teologia e a religiao, a religiao crista e a religiao de Jesús, 
e afirmou que a segunda podia e pode existir independentemente da primeira. A 
religiao, afinal, existia antes que houvesse a Biblia. O Cristianismo existiu antes 
que os evangelistas e os apóstolos escrevem uma palavra. Portanto, a religiao que 
eles ensinavam podia continuar a existir mesmo que todos os escritos fossem per
didos. A religiao nao é verdadeira porque os evangelistas e apóstolos a ensinaram, 
mas eles a ensinaram porque ela é verdadeira. Seus escritos, consequentemente, 
podem e devem ser interpretados de acordo com a verdade interna da religiao. 
Um ataque contra a Biblia nao é um ataque contra a religiao. Lutero nos libertou 
do jugo da tradigao. Quem nos libertará do jugo muito mais intolerável da letra?

Essas ideias sobre a nao-necessidade da Escritura foram, em principio, assu- 
midas por Schleiermacher. Em seu Christian Faith, ele escreve que a fé em Cristo 
nao está baseada na autoridade da Escritura, mas precede a crenga na Escritura e 
faz com que atribuamos um status especial á Escritura. Entre os cristaos primiti
vos, a fé em Cristo nao surgiu da Sagrada Escritura, diz ele, e também nao pode 
surgir em nosso caso. Em ambos os casos, a fé deve ter o mesmo fundamento. A 
Escritura, consequentemente, embora nao seja a fonte da religiao, é sua norma. 
Ela é o primeiro de uma série de escritos cristaos. Ela é o escrito mais próximo da 
fonte, i.e., da revelagao em Cristo, e por isso corre pouco risco de absorver consti- 
tuintes impuros. Mas todos esses escritos dos evangelistas e dos apóstolos, assim 
como todos os escritos cristaos subseqüentes, procederam do mesmo Espirito, o 
“Espirito comum” da igreja crista. A igreja nao está edificada sobre a Escritura. Em 
vez disso, a Escritura procede da igreja.43 Através de Schleiermacher, essas ideias 
se tomaram propriedade comum da teologia moderna. Elas parecem ser tao obvia
mente verdadeiras que nenhuma dúvida ou crítica sequer se levanta contra elas. 
Em virtualmente todos os teólogos, hoje, pode-se encontrar a ideia de que a igreja 
existia antes da Escritura e, portanto, também pode existir independente da Escri
tura. A igreja se baseia em si mesma, vive por si mesma, i.e., do espirito, que habita 
nela. A Sagrada Escritura, que procedeu da igreja em seu inicio, no frescor e na 
vitalidade de sua juventude, embora seja a norma, nao é a fonte. A fonte é o Cristo 
pessoal que vive na igreja. A dogmática é a descrigao dessa vida, a explicagao da 
consciéncia religiosa, da igreja. Nesse processo, como sua diretriz, a dogmática 
tem a Escritura, que interpretou a vida da igreja primeiro e mais claramente. Por
tanto, a igreja é, realmente, a autora da Biblia, e a Biblia é o reflexo da igreja.44

No protestantismo ortodoxo, todas essas ideias, as de Roma, do anabatismo, 
do misticismo, do racionalismo, de Lessing, de Schleiermacher, etc., estao mútua

43 F. Schleiermacher, Christian Faith, §128, §129.
44 J. P. Lange, Philosophische D ogm atik  (Heidelberg: K. Winter, 1849), §77; Rothe, Zur D ogm atik, 333ss.; 

Frank, System  der Christlichen G ewissheit, 2a. ed., 2 vols. (Erlangen: Deichert, 1884), II, 57ss.; F. A. Philippi, 
Kirchliche Glaubenslehre, 6 vols. (Gütersloh: Bertelsmann, 1902), I, 190ss.; Hofstede de Groot, D e Groninger 
Godgeleerden  (Groningen: A. L. Scholtens, 1855), 71ss., 97ss.; H. Bavinck, D e Theologie van D aniel Chantepie 
de la  Saussaye  (Groningen: A . L. Scholtens, 1855), 49ss.; J. H. Gunning e de la Saussaye Jr., H et Ethisch Beginsel 
d er Theologie (Groningen, 1877), 34ss.
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e intimamente assoeiadas. Especialmente Schleiermacher, por sua reversao da 
relapao Escritura-igreja, ofereceu forte apoio a Roma. Todos esses grupos e pes
soas concordam que a Escritura nao é necessária, mas, na melhor das hipóteses, 
útil, e que a igreja pode existir por si mesma. A diferenpa é somente que, en
quanto Roma encontra fundamento e possibilidade para a existéncia continuada 
da religiáo cristá na igreja institucional, i.e., no papa infalível, Schleiermacher e 
seus congéneres o encontram na igreja como um organismo, i.e., na comunidade 
religiosa, e o misticismo e o racionalismo o encontram nos individuos religiosos. 
Todos eles explicam a existéncia continuada da igreja em termos da condupáo 
do Espirito, da habitapáo de Cristo, mas isso tem seu órgáo, o papa, no caso de 
Roma, o organismo da igreja, no caso de Schleiermacher, e, para o anabatismo, 
todo crente, individualmente.

Náo é difícil perceber que, nessa formapáo, Roma ocupa a posipáo mais forte. 
Pois, certamente, há uma condupáo do Espirito na igreja, Cristo ressuscitou dos 
mortos, vive no céu e habita e age em sua igreja sobre a térra. Há uma uniáo mís
tica entre Cristo e seu corpo. A palavra sozinha é insuficiente: o principio externo 
também requer um principio interno. O protestantismo sabia disso muito bem e 
confessou isso de bom corapáo. Mas a questáo era se a igreja estava ou náo ligada 
á palavra, á Escritura, para a vida consciente da religiáo. A religiáo, certamente, 
náo é apenas uma questáo do corapáo, das emopoes e da vontade, mas também da 
mente. Deus também deve ser servido e amado com a mente. Para a vida cons
ciente, portanto, a igreja deve ter uma fonte da qual extraía a verdade.

Ora, Roma, com seu papa infalível, pode afirmar que a Escritura náo é neces
sária: a infalibilidade da igreja faz com que a Escritura seja supérflua. Mas o pro
testantismo náo tem um órgáo infalível, nem na instituipáo, nem no organismo, 
nem nos membros individuáis da igreja. Se o protestantismo negar a necessidade 
da Escritura, ele se enfraquece, fortalece Roma e perde a verdade, que é um ele
mento indispensável da religiáo. Por essa razáo, a Reforma insistiu táo firmemen
te na necessidade da Sagrada Escritura. A Escritura foi o lugar em que a Reforma 
se manteve de pé (5ó<; |ioi ttoÚo t o ) ) .  Ela foi bem-sucedida porque, contra a auto
ridade dos concilios da igreja e do papa, pode posicionar a autoridade da Sagrada 
Palavra de Deus. Quem abandona essa posipáo da Reforma involuntariamente 
trabalha para sustentar Roma. Pois se náo a Escritura, mas a igreja, é necessária 
para o conhecimento da verdade religiosa, entáo a igreja se torna o meio de grapa 
indispensável. A Palavra perde seu lugar central e conserva apenas um papel con
servador e pedagógico. Embora a Escritura possa ser útil e boa, ela náo é necessá
ria nem para a igreja como um todo nem para os crentes individualmente.
A  E scritura e a igreja
[123] Portanto, embora contra Roma a Reforma tenha encontrado sua forpa 
na Escritura e mantido sua necessidade, ela náo negou que, antes de Moisés, 
a igreja existiu por um longo tempo sem a Escritura. Também é verdade que a 
igreja do Novo Testamento foi fundada pela pregapáo dos apóstolos e existiu
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por um longo tempo sem o canon do Novo Testamento. Além disso, a igreja, 
hoje, ainda é sempre alimentada e plantada no mundo náo-cristáo pela procla- 
magáo do evangelho. Os livros do Velho e do Novo Testamento, também, só se 
originaram gradativamente. Antes da invengáo da arte de impressao, eles eram 
distribuidos em pequeña quantidade. Muitos crentes, em anos remotos e recen
tes, morreram sem jamais terem lido e examinado a Escritura, e até mesmo ago
ra a vida religiosa procura satisfazer suas necessidades nao apenas na Escritura, 
mas, pelo menos, em uma ampia variedade de literatura devocional. Tudo isso 
pode ser abertamente reconhecido sem que, por meio disso, seja diminuida, de 
alguma forma, a necessidade da Escritura. E, se tivesse sido do agrado de Deus, 
ele poderia muito certamente ter conservado a igreja na verdade de alguma ou
tra forma que nao a palavra escrita. A necessidade da Escritura nao é absoluta, 
mas é “baseada na premissa do beneplácito de Deus”.

Assim entendida, essa necessidade fica além de qualquer dúvida. A pala
vra de Deus foi a semente da igreja desde o inicio. Certamente, antes de Moi
sés, a igreja existia sem a Escritura. No entanto, havia uma palavra nao escrita 
(a y p a ( |)o v )  antes que ela fosse registrada (<ÉYYP<*4>ov). A igreja nunca viveu por 
si mesma nem se apoiou sobre si mesma, mas sempre viveu pela e na palavra 
de Deus (Roma, de fato, náo ensina que ela vivia por si mesma, mas pressupóe 
uma tradigáo que infalivelmente preserva a palavra de Deus). No entanto, isso 
precisa ser afirmado contra aqueles que reduzem a revelagáo á “vida”, á infusáo 
de poderes divinos, ao surgimento de emogóes religiosas. A igreja, portanto, 
pode ser mais antiga que a palavra escrita, mas é definitivamente mais recente 
que a palavra falada.45 A afirmagáo comum de que, por um longo tempo, a igreja 
do Novo Testamento existiu sem a Escritura também deve ser entendida cuida
dosamente. E verdade que o cánon dos livros do Novo Testamento só foi reco
nhecido a partir da metade do 2o século, mas, desde o inicio, as igrejas cristas 
tinham o Antigo Testamento. Elas foram fundadas pela palavra falada dos após
tolos. Logo no estágio inicial, muitas igrejas possuíam os escritos apostólicos, 
que eram compartilhados com outras igrejas, lidos publicamente ñas igrejas e 
amplamente distribuidos. Naturalmente, enquanto os apóstolos estavam vivos e 
visitavam as igrejas, nenhuma distingáo era feita entre sua palavra falada e sua 
palavra escrita. A tradigáo e a Escritura ainda estavam unidas. Mas, quando o 
primeiro período passou e o tempo de separagáo entre a igreja e os apóstolos se 
tomou maior, seus escritos se tornaram mais importantes, e a necessidade des
ses escritos se intensificou gradualmente. A necessidade da Sagrada Escritura, 
de fato, náo é um atributo estável, mas um atributo sempre crescente. A Escritu
ra, em sua totalidade, náo foi sempre necessária para toda a igreja. A Escritura 
veio á existéncia e foi completada passo a passo. Na medida em que essa reve
lagáo progredia, a Escritura aumentava sua extensáo. Fosse qual fosse a parte 
da Escritura que existia em um determinado período, ela era suficiente para esse

45 J. Zanchi, Op. theol., VIII, 343ss.; A. Polanus, Syn. Theol., I, 15; Svnopsis Purions Theologiae, disp. 2; J. 
Gerhard, Loci Theol., I, 1, §5ss.
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período. Semelhantemente, a revelagao que tinha ocorrido até esse determinado 
momento era suficiente para esse momento. A Escritura, assim como a revela- 
gao, é um todo orgánico que veio gradualmente á existéncia. A planta madura 
já estava presente na semente, o fruto estava presente no germe. A revelagao e 
a Escritura mantiveram o passo com o estado da igreja, e vice-versa. Por essa 
razao, nunca se pode tirar conclusoes para o presente com base ñas condig5es 
predominantes na igreja no passado. Reconhego que a igreja, antes de Moisés, 
nao tinha Escritura, e, antes do completamento da revelagao, a igreja nunca teve 
a posse de toda a Biblia. Mas isso nao prova nada para a dispensagao da igreja 
na qual vivemos, na qual a revelagao cessou e a Escritura está completa. Pois 
essa dispensagao nao é apenas útil e boa, mas também decisivamente necessária 
para a existéncia (esse) da igreja.

A Escritura é o único meio adequado para se prevenir contra a corrupgao 
da palavra falada e de tomá-la possessao de todos os seres humanos. O som de 
uma voz passa rápidamente, mas a letra escrita permanece. A brevidade da vida, 
a inseguranga da memoria, a astúcia do coragao humano e uma hoste de outros 
perigos que ameagam a pureza da transmissao tomam a escritura da palavra 
falada absolutamente necessária para que ela seja preservada e propagada. No 
caso da palavra revelada, isso se aplica em um grau ainda mais elevado, pois 
o evangelho nao é agradável aos seres humanos. Ele é diretamente oposto aos 
seus pensamentos e desejos e, sendo a verdade divina, aponta a falsidade da 
mentira. A revelagao, além disso, nao foi planejada para uma geragao e uma 
época, mas para todos os povos e eras. Ela deve completar seu curso ao longo 
de toda a humanidade e até o fim dos tempos. Há uma verdade, e o Cristianismo 
é a religiao universal. Como esse projeto da palavra revelada seria realizado 
se nao fosse pela palavra escrita? A igreja nao pode realizar esse ministério da 
palavra. Em nenhum lugar ela recebe a promessa de infalibilidade. Sempre, na 
Escritura, a igreja é submetida á palavra objetiva, “A lei e ao testemunho” [cf. Is 
8.20], Realmente, nem mesmo Roma nega isso. A igreja, i.e., o ajuntamento dos 
crentes, nao é infalível, na compreensao de Roma, nem mesmo o ajuntamento 
dos bispos, mas apenas o papa. A declaragao da infalibilidade papal é prova da 
tese reformada de inseguranga da tradigao, da falibilidade da igreja e até mesmo 
da necessidade da Escritura. Pois essa declaragao da infalibilidade implica que 
a verdade da palavra revelada nao é e nao pode ser preservada pela igreja como 
o ajuntamento dos crentes, já que a igreja ainda está sujeita ao erro. A verdade 
da palavra revelada só pode ser explicada á luz da assisténcia especial do Espi
rito Santo, da qual, segundo Roma, o papa é o beneficiário. Roma e a Reforma 
concordam, consequentemente, que a palavra revelada pode ser preservada em 
sua pureza somente através do apostolado, i.e., pela inspiragao. E a controvérsia 
entre elas diz respeito somente ao fato de esse apostolado ter cessado ou se ter 
continuidade na pessoa do papa.

Por outro lado, a afirmagao da teologia da mediagao (Vermittelungstheolo- 
gie) de que a Escritura procedeu da igreja e que a igreja é, portanto, o verda-
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deiro autor da Escritura, é completamente insustentável. Só se pode fazer tal 
afirmapáo se for negado o verdadeiro oficio dos profetas e apóstolos, se forem 
igualadas inspirapao e regenerapáo e se houver uma completa separapao entre 
a Escritura e a revelapao. De acordo com o ensino da Escritura, contudo, a 
Escritura é uma atividade exclusiva do Espirito Santo, um dom especial dado 
aos profetas e apóstolos, capacitando-os a transmitir a palavra de Deus em uma 
forma pura e genuína para a igreja de todas as épocas. A Escritura, portanto, nao 
procedeu da igreja, mas foi dada á igreja por um dom especial do Espirito Santo 
aos profetas e apóstolos. A Escritura é parte da revelapao que Deus deu ao seu 
povo. Sobre esse ponto, Roma e a Reforma estao de acordo. Mas, contra Roma, 
a Reforma sustenta que essa atividade especial do espirito Santo parou. Em 
outras palavras, o apostolado nao existe mais e nao tem continuidade na pessoa 
do papa. Os apóstolos registraram completa e acuradamente seu testemunho a 
respeito de Cristo ñas Sagradas Escrituras. Através dessas Escrituras, eles fize- 
ram da revelapao de Deus possessao de toda a humanidade.

A Escritura é a palavra de Deus que entrou completamente no mundo. Ela 
faz com que a palavra seja universal e permanente, e a previne do erro e das 
mentiras, do esquecimento e da transitoriedade. Na medida em que a humani
dade se torna maior, a vida se toma mais curta, a memoria se torna mais fraca, a 
ciéncia mais ampia, o erro mais sério, e a fraude mais descarada, a necessidade 
da Sagrada Escritura se toma maior. A impressáo e a publicapao estao ganhando 
mais importáncia em todas as áreas da vida. A invenpáo da imprensa foi um 
passo gigante para o céu e para o inferno. A Escritura também participa desse 
desenvolvimento. Sua necessidade se toma ainda mais claramente evidente. 
Ela está sendo distribuida e disponibilizada universalmente como nunca antes. 
Como é traduzida em centenas de línguas, é acessível a todos. Cada vez mais, 
ela prova ser o meio ideal pelo qual a verdade pode ser trazida á atenpáo de to
das as pessoas. E verdade que a literatura religiosa continua sendo, para muitas 
pessoas, a fonte primária de sustento de sua vida espiritual. No entanto, isso 
nada prova contra a necessidade da Escritura. Seja de forma direta ou indireta, 
toda verdade cristá é extraída déla. A corrente distante também recebe sua água 
da fonte. E insustentável dizer que, hoje, continuamos a receber a verdade crista 
á parte da Escritura Sagrada. No Io século, algo parecido com isso era possível, 
mas as correntes da tradipáo e da Escritura há muito tempo convergiram, e a 
primeira, há muito tempo, foi incorporada á segunda. Roma só pode sustentar 
sua posipáo através de sua doutrina da continuapáo do apostolado e da infalibi- 
lidade do papa. Mas isso é impossível para um protestante. O caráter cristáo da 
verdade só pode ser afirmado porque está arraigado, com todas as suas fibras, na 
Sagrada Escritura. Náo há conhecimento de Cristo sem a Escritura, nem comu
nháo com ele a náo ser pela comunháo com a palavra dos apóstolos.46

46Z. Ursinus, Tract. Theol., lss.; J. Zanchius, Op. Theol., VIII, 343ss.; A. Polanus, Syn. Theol., I, 15; Synopsis 
Purioris Theologiae, disp. 2; F. Turretin, Institutes o f  E lenctic Theology, loe.2, q. 1-3; H. Heppe, D ogm atik der  
evangelischen reformierten K irche (Elberseld: R. L. Friedrich, 1861), 25, 26.



O s ATRIBUTOS DA ESCRITURA 473

A lém  da E scritura?
[124] Até mesmo quando a necessidade da Escritura é reconhecida, ainda há di- 
vergéncia sobre a duragáo dessa necessidade. Até mesmo aqueles que créem que 
a Escritura já teve uma importancia maior geralmente concordam prontamente 
que, em sua época, ela foi ¡mensamente importante para a educagáo de individuos 
e povos. Mas, de várias formas, a duragáo dessa necessidade tem sido reduzida. 
O Gnosticismo reconhecia sua necessidade para o “nao-espiritual” ( i|j u x l k o Í ) ,  mas 
náo a reconhecia para o “espiritual” ( t t v é u ik x 'u k o Í.). O misticismo, de fato, consi- 
derava a Escritura necessária no nivel do pensamento e da mediagáo, mas náo no 
nivel da contemplagáo e visao de Deus. O racionalismo de Lessing e Kant reser- 
vou um papel pedagógico para a revelagáo, a Escritura e a religiao estatutária para, 
assim, preparar caminho para o dominio da religiáo da razáo. Hegel, da mesma 
forma, considerou que, em religiáo, a forma de representagáo visual era necessária 
para o povo comum, mas que o filósofo, com seu aparato conceitual, náo precisava 
mais déla. E geralmente se ouve que, embora a religiao seja boa para controlar as 
massas, as pessoas educadas e civilizadas estao muito além déla.

Ora, nessa descrigáo das coisas, há uma verdade inegável e maravilhosa. A 
revelagáo, a Escritura, a igreja e toda a religiáo crista, de fato, possuem um caráter 
provisional, preparatorio e pedagógico. Assim como a economia da alianga da 
graga no Antigo Testamento foi deixada para trás, assim também essa dispensa- 
gao da alianga da graga, na qual vivemos, um dia pertencerá ao passado. Quando 
Cristo tiver reunido sua igreja e a apresentado ao seu Pai como uma noiva sem 
mácula, ele entregará o reino a Deus. Além disso, a dualidade entre graga e natu
reza, revelagáo e razáo, autoridade e liberdade, teologia e filosofía, náo pode durar 
para sempre. Certamente, o objetivo supremo da religiao é que nós sirvamos a 
Deus sem coergáo e medo, motivados apenas pelo amor, de acordo com nossa 
inclinagáo natural. Na revelagáo, o propósito de Deus é moldar pessoas ñas quais 
sua imagem é novamente plenamente restaurada. Ele nos deu náo somente seu 
Filho, mas também o Espirito Santo, para que nos regenere, escreva sua lei em 
nosso coragao e nos capacite para toda boa obra. Regeneragáo, adogáo, santifi- 
cagáo, glorificagáo -  tudo isso sáo provas de que Deus educa seus filhos para a 
liberdade, para um ministério de amor que nós nunca lamentaremos. Nesse sen
tido, as nogóes acima [do misticismo e do racionalismo] podem ser consideradas 
uma antecipagao de um ideal que será realizado no futuro.

Contudo, elas indicam uma linha de pensamento muito perigosa. Todas elas 
procedem de uma confusao entre a presente dispensagáo e a do porvir. Enquan
to, na Nova Jerusalém, nao haverá necessidade de sol nem de lúa, esses dois 
corpos celestiais continuam sendo necessários aqui na térra. O fato de que, um 
dia, andaremos pela visao, náo anula a necessidade de andarnos pela fé nesta 
dispensagáo. Embora a igreja militante e a igreja triunfante sejam fundamen
talmente uma, há uma diferenga entre elas em posigáo e vida no presente. A 
linha limítrofe náo pode e nao deve ser apagada. Nunca alcangaremos uma vida 
celestial enquanto estivermos aqui na térra. Nao por fé, náo Délo aue vemos.



474 R ev ela q á o  ( P r in c ip iu m  E x t e r n u m )

Agora vemos como por um espelho, obscuramente; no futuro, e nao antes, ve
remos face a face e conheceremos como somos conhecidos. A visao de Deus 
foi reservada para o céu. Na térra, nunca seremos autodependentes e indepen- 
dentes. Continuamos ligados ao cosmos que nos rodeia. A autoridade e suas 
implicagoes nunca podem ser sobrepujadas aqui na térra.

A doutrina de uma necessidade temporária da Escritura, além disso, cria um 
enorme abismo entre o “nao-espiritual” e o “espiritual”, entre os civilizados 
e as massas, entre os filósofos e as pessoas comuns. No entanto, esse abismo 
de forma nenhuma é justificado. Se a religiao consistisse em conhecimento, o 
erudito teria vantagem sobre o inculto. Mas, religiosamente, todas as pessoas 
sao iguais: todas possuem as mesmas necessidades. Em Cristo, nao há distingao 
entre gregos e bárbaros. A religiao é a mesma para todas as pessoas. Mesmo que 
elas difiram em classe social, educagao e assim por diante, para a religiao, i.e., 
diante da face de Deus, todas essas distingóes de classe e privilégios pelas quais 
as pessoas se colocam umas acima das outras sao inúteis. A divisao entre esses 
dois tipos de pessoas, consequentemente, é evidéncia de orgulho espiritual, que 
é radicalmente oposto á esséncia da religiao crista, á humildade que ela requer. 
No reino dos céus, os publícanos tém precedencia sobre os fariseus e os últimos 
sobre os primeiros.

Além disso, algum fundamento para essa divisao pode ser reivindicado se 
o racionalismo estiver certo e a revelagao consistir em nada além de “verdades 
da razao”. Essas verdades, embora conhecidas provisionalmente pela revela- 
gao, mais tarde, podiam ser derivadas da própria razao. Mas a revelagao tem 
um conteúdo totalmente diferente do conteúdo de uma teoria racional. Ela é 
historia. Seu conteúdo é graga, seu centro é a pessoa de Cristo, seu propósito 
é a recriagao da humanidade. Nada disso pode ser descoberto pela reflexao ou 
derivado da razao. Para que os seres humanos conhegam essa revelagao, a Es
critura continua sendo uma necessidade em todas as épocas. Nem mesmo uma 
revelagao divina a cada pessoa individualmente pode fomecer o que a revela- 
gao em Cristo agora oferece através da Escritura a todas as pessoas. O caráter 
histórico da revelagao, o fato e a ideia da encamagao e a concepgao orgánica 
da humanidade da raga humana requerem uma Escritura em que a revelagao de 
Deus tenha sido registrada para toda a humanidade. Assim como um sol ilumina 
toda a térra com seus raios, assim também Cristo é a “aurora” que aparece aque
les que estao ñas trevas e sombra da morte [cf. Le 1.78, 79]. Assim também a 
Escritura é a lámpada que ilumina o caminho e a luz para os pés. Ela é a palavra 
de Deus para toda a humanidade. A própria historia dá forte testemunho dessa 
necessidade da Escritura. O misticismo mais elevadamente espiritual, repetidas 
vezes, se transformou no mais vulgar racionalismo, e o espiritualismo “entu
siasta” geralmente termina no mais bruto materialismo.

Negativamente, a necessidade da Sagrada Escritura é demonstrada tao for- 
temente de dentro das escolas que se opóem a ela quanto é demonstrada positi
vamente de dentro das igrejas que a afirmam.



Os ATRIBUTOS DA ESCRITURA 475

A CLAREZA DA ESCRITURA
[125] Outro importante atributo que a Reforma atribuiu á Escritura em oposipáo 
a Roma foi a perspicuidade ou clareza. De acordo com Roma, a Escritura nao 
é clara (SI 119.34, 68; Le 24.27; At 8.30; 2 Pe 3.16). Também, ñas coisas que 
pertencem á fé e á vida, ela nao é táo clara que dispense interpretapáo. Ela tra
ta, afinal, dos mais profundos mistérios, de Deus, da Trindade, da encamapáo, 
predestinapáo e outras verdades. Até mesmo em seus preceitos moráis (e.g., Mt 
5.34, 40; 10.27; Le 12.33; 14.33), ela geralmente é táo obscura que equívocos 
e conceppoes erróneas sempre abundaram na igreja cristá. Essencial para um 
entendimento correto da Escritura, afinal, é um conhecimento multifacetado 
de historia, geografía, cronología, arqueología, línguas, etc., conhecimento que 
simplesmente nao é acessível ás pessoas nao-ordenadas. Os próprios protestan
tes escrevem numerosos comentários e, no caso dos textos mais importantes, 
diferem na exegese. A Sagrada Escritura, necessariamente, tem de ser interpre
tada. Essa interpretapáo nao pode ser dada pela própria Escritura, pois ela nao 
pode ser sua própria intérprete.

Platáo já escreveu que a letra é mal empregada e náo pode se proteger e, 
portanto, precisa da ajuda de seu pai.47 Ela é muda e náo pode resolver diver- 
géncias. Ela é como uma lei, em cujos termos o juiz dá seu veredicto, mas ela 
náo pode ser, ao mesmo tempo, lei e juiz. O erudito jesuíta, Jacob Gretser, 
participante da conferéncia sobre religiáo em Regensburg (1601), deixou uma 
profunda impressáo quando exclamou: “Estamos na presenpa da Sagrada Escri
tura e do Espirito Santo. Deixemo-lo pronunciar a sentenpa. Se ele disser: Vocé, 
Gretser, está errado, seu caso está perdido; vocé, Jacob Heilbrunner, venceu; 
entáo eu imediatamente atravessarei até o seu assento. Deixe-o vir; novamente, 
deixe-o vir, deixe-o vir e me condene!”. Portanto, precisa ha ver um intérprete e 
um juiz que dé uma decisáo de acordo com a Escritura.

Na auséncia de tal juiz [i.e., a Igreja Católica Romana], toda interpretapáo 
se toma completamente subjetiva. Cada um julga ao seu prazer e considera sua 
própria opiniáo como infalível. Todo herege (holandés ketter) tem seu próprio 
texto (letter) favorito.48 Cada um, como dizem os bem conhecidos versos de 
Werenfeld, encontra precisamente seus próprios dogmas na Escritura. [A parte 
da Igreja Romana, alega-se que] a Escritura está á mercé de todos os tipos de 
arbitrariedade: individualismo, “entusiasmo”, racionalismo. No fim, prevalece 
a divisáo interminável. O pior de tudo é que, na auséncia de uma interpretapáo 
infalível, náo há certeza absoluta de fé. O fundamento sobre o qual a esperanpa 
cristá se apóia é a opiniáo piedosa, o discemimento científico, mas náo um tes
temunho divino e infalível. Está tao longe de ser o caso que uma pessoa possa 
formar sua própria convicpáo ou ensino com base na Escritura que até mesmo 
os protestantes, verdadeiramente náo menos que os católicos, vivem pela tra-

47PIatao, Phaedrus, 274-75.
48 Nota do organizador: o texto holandés completo é: “Ieder ketter heefz zijn letter”.
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digao e confiam na autoridade da igreja, dos sínodos, pais, autores e assim por 
diante, para guiá-los.

Mas [assim alegam os católicos romanos] essa interpretagao divina infalível 
da Escritura foi concedida por Deus á sua igreja. Nao a Biblia morta, obscura, 
incompreendida e gasta, mas a igreja, a vital e sempre presente igreja, que sem
pre se renova pelo poder do Espirito, é a mediadora da verdade e a intérprete 
infalível da Sagrada Escritura. Cada um, afinal, é o melhor intérprete de suas 
próprias palavras. O verdadeiro intérprete da Escritura, portanto, é o Espirito 
Santo, seu autor. E o Espirito possui seu próprio órgao infalível de interpreta- 
gao, a igreja. Melhor ainda, o papa. Pela tradigao, a igreja está em posse da ver
dade. Ela é conduzida pelo mesmo Espirito que originou a Escritura. A igreja 
é semelhante á Escritura: somente ela pode entender seu significado. Ela é “a 
coluna e baluarte da verdade” (lTm 3.15).

Na prática [como se diz] é assim que sempre foi. Moisés, os sacerdotes do 
Antigo Testamento, Cristo e os apóstolos explicaram e decidiram as coisas 
em favor da igreja (Éx 18; Dt 17.9s.; Cr 19.9s.; Ec 12.12; Ag 2.2; MI 2.7; 
Mt 16.19; 18.17; 23.2; Le 22.32; Jo 21.15s.; At 15.28; G1 2.2; 1 Co 12.8s.; 
2 Pe 1.19; 1 Jo 4.1). Os papas, assim como todos os concilios, simplesmente 
seguiram seu exemplo. Por essa razao, o concilio de Trento decidiu (sessao 
4) que ninguém pode interpretar a Sagrada Escritura “de forma contrária ao 
sentido que a Santa Madre Igreja sustentou ou sustenta, pois é sua tarefa jul- 
gar o verdadeiro sentido e a verdadeira interpretagao da Sagrada Escritura. 
Semelhantemente, nao é permitido [interpretar a Escritura] de forma contrária 
á opiniao unánime dos pais”. Trento dessa forma, restringiu a exegese nao 
apenas negativamente -  como alguns católicos tentaram interpretar a deci- 
sao -  mas, de forma muito definitiva, também positivamente. Ninguém pode 
fazer uma exegese diferente daquela que a igreja fez através dos pais, seus 
concilios ou papas.

A “declaragao de fé”49 de Pió IV e do concilio Vaticano [I]50 nao deixam 
dúvida sobre esse assunto. Essa doutrina da obscuridade da Escritura nao so- 
mente sujeita a exegese científica á autoridade do papa, mas ainda mais depen
dente e restrita fica o leigo. Por causa de sua obscuridade, a Escritura nao deve 
ser lida pelos leigos. Sem interpretagao, ela é ininteligível ás pessoas comuns. 
Por essa razao, Roma cada vez mais restringiu a tradugao da Escritura para o 
vernáculo e a leitura da biblia pelas pessoas comuns por causa do mau uso que 
foi feito desse privilégio nos tempos medievais e depois deles. A leitura da Es
critura nao é permitida aos leigos, exceto com permissao das autoridades ecle
siásticas. As Sociedades Bíblicas protestantes foram repetidamente condena
das pelos papas e, na encíclica datada de 8 de dezembro de 1864, foram co

4<’ H. Denzinger, Sources o f  Catholic Dogma, n. 1566.
50 Vatican Council /, sessao 3, c. 2. Nota do organizador: veja Denzinger, Enchiridion, 33a ed., n°3007; também 

encontrado em Karl Rahner e H. Ross, The Teaching o f  the Catholic Church (Staten Island, N.Y.: Abba House 
[1966]), 62.
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locadas no mesmo nivel das sociedades socialistas e comunistas.51 E, embora 
o papa Leao XIII, em sua encíclica Providentissimus Deus, sobre o estudo da 
Sagrada Escritura (8 de novembro de 1893), recomendasse o estudo da Escri
tura, isso nao se aplica aos leigos.52

A doutrina da perspicuidade da Sagrada Escritura tem sido frequentemente 
mal interpretada, tanto por católicos quanto por protestantes. Ela nao significa 
que as questóes e assuntos dos quais a Escritura trata nao sao mistérios que vao 
muito além do alcance do intelecto humano. Ela também nao afirma que a Es
critura é clara em todas as suas partes, de forma que nenhuma exegese científica 
é necessária, ou que, também em sua doutrina da salvagáo, a Escritura é clara a 
todas as pessoas, sem distingáo. Ela significa somente que a verdade, o conhe
cimento que é necessário a qualquer pessoa para a salvagáo, embora náo seja 
explicado nos mínimos detalhes com igual clareza em cada página da Escritura, 
está presente ao longo de toda a Escritura de uma forma táo simples e inteligível 
que qualquer pessoa interessada na salvagáo de sua alma pode fácilmente, pelo 
estudo e pela leitura pessoal, aprender essa verdade da Escritura sem a ajuda e 
orientagáo da igreja e do sacerdote. A forma de salvagáo, náo no que se refere 
á questáo em si, mas no que se refere ao modo de transmissáo, foi claramente 
expressa ali para o leitor desejoso da salvagáo. Embora esse leitor possa náo 
entender o “como’Xirók;), o “o que” (oti) está claro.53

Assim entendida, a perspicuidade é um atributo que a Sagrada Escritura re
petidamente afirma sobre si mesma. A Torá foi dada por Deus a todo o Israel e 
Moisés comunicou todas as palavras do Senhor a todo o povo. A lei e a palavra 
do Senhor náo estavam longe deles, mas eram uma luz para o seu caminho e 
uma lámpada para seus pés (Dt 30.11; SI 19.8, 9; 119.105, 130; Pv 6.23). Os 
profetas, em seus discursos e em seus escritos, se dirigiam a todas as pessoas (Is 
1.1 Os.; 5.3s.; 9.1; 40.1 s.; Jr 2.4; 4.1; 10.1; Ez 3.1). Jesús falou livre e abertamen- 
te a todas as multidóes (Mt 5.1; 13.1, 2; 26.55; etc.) e os apóstolos escreveram 
a todos os que foram chamados para serem santos (Rm 1.7; 1 Co 1.2; 2 Col. 1; 
etc.) e eles mesmos assumiram a responsabilidade pela circulagáo de suas car
tas (C1 4.16). A palavra escrita é recomendada ao escrutinio de todos (Jo 5.39; 
At 17.11) e é escrita com o propósito expresso de comunicar fé, persisténcia, 
esperanga, consolo, ensino, etc. (Jo 20.31; Rm 15.4; 2 Tm 3.16; 1 Jo l.ls.). Em 
nenhum lugar há qualquer indicagáo de que a Escritura era negada aos leigos.

51 Denzinger, Sources o f  Catholic D ogm a, n. 1566.
5:Vincent de Lerins, Commonitorium, e. 3; Belarmino, “De Verbo Dei”, Controversiis, livro III; M. Canus, 

Loci Theol., II, 6ss.; Perrone, Praelect. Theol., IX, 98ss.; Heinrich, Dogmatik, 2a. ed., 764ss.; Móhler, Symbolik, 
§38ss.; Jansen, Prael. Theol., I, 771ss.; Ritschl, “Bibellesen”, PRE3, II, 700-713; C. Pesch, D ieInsp iratione Sacra  
Seriptura, 573ss.

53 U. Zwínglio, D e claritate et certitudine Verbi D ei O pera, org. Schuler e Schulthess (Turici: Officina Schul- 
thessiana, 1842), I, 65ss.; Lutero, in J. Kostlin, Theology o f  Luther, trad. Charles E. Hay, 2 vols. (Filadélfia: 
Lutheran Publication Society, 1897), I, 281; J. Zanchi, “De Scriptura Sacra”, Op. Theol., VIII, 407ss.; Charmier, 
Panstratia Catholica  (1626), loe. I, livro I, cc. 13-32; W. Am es, Bellarminus enervatrus (Amsterda, 1630), livro 
I, cc. 4 e 5; F. Turretin, Institutes o fE lenctic  Theology\ loe. 2, q. 17; Trigland, A ntapologia, c.3; Svnopsis Purioris 
Theologiae, disp. 5; J. Gerhard, Loci Theol., loe. 1, c. 20ss.; Glassius, Philogra Sacra ( 1691), 186ss.
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Os próprios crentes sao capazes de julgar (1 Co 2.15; 10.15; 1 Jo 2.20; 1 Pe 2.9). 
A eles foram confiados os oráculos de Deus (Rm 3.2).

Os pais da igreja, consequentemente, nada sabiam sobre a obscuridade da 
Escritura no sentido que veio a ter na Igreja Católica romana. Eles, de fato, fre
quentemente falam sobre as profundezas e os mistérios da Escritura Sagrada,54 
mas, com igual freqüéncia, louvam sua clareza e simplicidade. Por isso, Cri
sóstomo, comparando os escritos dos profetas e apóstolos com os dos filósofos, 
escreve: “Os profetas e apóstolos fizeram o oposto completo, pois estabelece- 
ram, para todas as coisas, aquilo que é certo e claro, porquanto sáo os mestres 
comuns de todo o mundo, de forma que cada pessoa, por si mesma, é capaz de 
entender aquilo que foi dito através de uma simples leitura”. E, em outro lugar, 
ele diz: “Todas as coisas que estáo ñas Sagradas Escrituras estáo claras e aber- 
tas. As coisas necessárias sáo todas claras”.55 Semelhantemente, em Agostinho, 
lemos: “Difícilmente alguma coisa pode ser encontrada nesses lugares obscuros 
que náo seja encontrada claramente em outro lugar”; e “entre aquelas coisas 
que sáo ditas abertamente ñas Escrituras, devem ser encontrados todos aqueles 
ensinos que envolvem a fé e os modos de vida”.56

Também é familiar a declarapáo de Gregorio I, na qual ele compara a Escri
tura “a um rio calmo e profundo, no qual um cordeiro pode andar e um elefante 
pode nadar”. Até mesmo hoje os teólogos católicos romanos precisam admitir 
que grande parte do material da Escritura é táo claro que náo somente o crente 
pode entendé-lo, mas até mesmo o incrédulo, que rejeita seu claro sentido, fica 
inescusável.57 Os pais da igreja, da mesma forma, nem sonhavam em proibir a 
leitura da Escritura pelos leigos. Pelo contrário, repetidamente eles insistiam no 
estudo da Escritura e falavam na bénpáo que eles mesmos recebiam ao fazerem 
sua leitura.58 Gregorio I também recomendou o ensino da Escritura a todos os 
leigos. A restripáo da leitura da Biblia só aconteceu no século 12, quando vá- 
rias seitas comeparam a recorrer á Escritura contra a igreja. Nesse momento, a 
ideia de que a prática da leitura da Biblia pelos leigos era a fonte primária da 
heresia comepou a prevalecer. Em auto-defesa, Roma ensinou cada vez mais a 
obscuridade da Escritura e vinculou sua leitura ao consentimento dado pelas 
autoridades eclesiásticas.

[126] Contra Roma, as igrejas da Reforma náo tiveram uma arma mais po
derosa que a Escritura. Ela desfere golpes mortais contra a tradipáo e a hierar- 
quia eclesiástica. O ensino da perspicuidade da Escritura é um dos mais fortes 
baluartes da Reforma. Ele também, muito certamente, traz consigo seus pró
prios sérios riscos. O Protestantismo tem sido desesperadamente dividido por 
ele, e o individualismo se desenvolveu ás expensas da nopáo de comunidade. A 
liberdade de 1er e examinar a Escritura foi e está sendo abusada grosseiramente

54 Cf. Belarmino, “De Verbo D ei”, Controversiis, III, I; C. Pesch, Inspiratione Sancta Scriptura, 577.
55 J. Crisóstomo, “Hom ily on Lazarus”, homilía 3 em 2 Tessalonicenses.
56 Agostinho, On Christian D octrine , II, 6 e 9.
57 Heinrich, D ogm atik2, 788.
58 Vigouroux, Les livres Saints, I, 280ss.
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por todos os tipos de grupos e escolas de pensamento. Na balanga, porém, as 
desvantagens nao superam as vantagens. A negagao da clareza da Escritura traz 
consigo a sujeigao do laicato ao sacerdocio, da consciéncia das pessoas á igreja. 
A liberdade de religiao e da consciéncia humana, da igreja e da teologia, fica de 
pé ou cai com a perspicuidade da Escritura. Só ela é capaz de sustentar a liber
dade do cristao, ela é a origem e a garantia da liberdade religiosa, bem como de 
nossas liberdades políticas.59

Até mesmo uma liberdade que nao pode ser obtida e desfrutada ao lado do 
capricho perigoso e licencioso deve ser sempre preferida á tiranía que supri
me a liberdade. Na criagao da humanidade, o próprio Deus escolheu essa for
ma de liberdade, que carrega consigo o perigo e, realmente, o fato do pecado, 
em preferéncia á sujeigao forgada. Até mesmo agora, ao govemar o mundo 
e a igreja, Deus ainda segue esse caminho real de liberdade. E precisamente 
sua honra que, através da liberdade, ele alcanga seu objetivo, criando ordem a 
partir da desordem, luz a partir das trevas, um cosmos a partir do caos. Roma 
e a Reforma compartilham a convicgao de que somente o Espirito Santo é o 
verdadeiro intérprete da palavra (Mt 7.15; 16.17; Jo 6.44; 10.3; 1 Co2.12, 15; 
10.15; Fp 1.10; 3.13; Hb 5.14; 1 Jo 4.1). Mas Roma eré que o Espirito Santo 
ensina infalivelmente somente através da agencia do papa. A Reforma, po
rém, eré que o Espirito Santo habita no coragao de cada crente, que todo filho 
de Deus desfruta da ungao do Espirito Santo. Ela, portanto, coloca a Biblia 
ñas maos de todas as pessoas, a traduz e distribuí, e, na igreja, nao usa outra 
linguagem senao a vernacular.

Roma se orgulha de sua unidade, mas essa unidade parece ser maior do que 
realmente é. A divisao da Reforma entre luteranos e reformados tem seu pa
ralelo na divisao entre igreja grega [ortodoxa] e latina. Em Roma, escondida 
sob a aparéncia de unidade externa, há uma divisao interna quase igualmente 
ampia. Nos países católicos romanos, o número de incrédulos e indiferentes 
nao é menor do que nos países protestantes. Roma nao foi mais bem-sucedida 
em mudar o curso da incredulidade do que as igrejas da Reforma. Mesmo 
antes da Reforma, na Itália, por exemplo, a incredulidade havia se espalhado 
por grandes regióes. A Reforma nao a eliminou, mas a deteve e despertou a 
própria Roma para a vigiláncia e a resisténcia. Descartes, o pai do raciona
lismo, era católico romano. Os racionalistas alemaes tiveram suas contrapar
tes nos materialistas; Rousseau tem sua contraparte em Voltaire, Strauss em 
Renán. A revolugao langou suas mais profundas raízes e produziu seus frutos 
mais amargos nos países católicos romanos. Isso continuaría a ser visto se o 
número de partidos, escolas e seitas que continuam surgindo nao fossem tao 
numerosos em Roma como no Protestantismo, se Roma nao tivesse o poder e 
a coragem de suprimir todo grupo que se desvia através de censura, excomu-

59 Stahl, D er Protestantism us ais P olitiek  Prinzip , 2a. ed. (Berlim: W. Schulz, 1853); D. Chantepie de la Saus
saye, H et Protestantism  ais Politiek Beginsel (Roterda, 1871); A. Kuyper, “Calvinism: Source and Stronghold o f  
Our Constitutional Liberties”, in Abraham  Kuyper: A Centenial R eader, org. J. d. Bratt (Grand Rapids: Eerdmans, 
1998), 279-322.



480 R e v e l a pá o  ( P r in c ip iu m  E x t e r n u m )

nháo, interdito e, se necessário for, até mesmo com a espada. Verdaderamen
te, náo se deve a Roma o florescimento táo grande de igrejas cristás que apa- 
receram ao seu lado. Seja qual for o lado escuro do divisionismo protestante, 
ele prova que a vida religiosa, aqui, é um poder que continua engendrando 
novas formas e, apesar de toda a sua diversidade, também manifesta uma 
profunda unidade. De qualquer forma, o Protestantismo, com suas divisoes, 
é preferível á superstipáo medrosa, na qual as pessoas estáo se tornando cada 
vez mais confusas na igreja romana e na igreja ortodoxa grega. A mariolatria, 
a venerapáo de reliquias, o culto a imagens e a adorapáo dos santos cada vez 
mais obstrui o culto ao verdadeiro Deus.60

Por causa dessa perspicuidade, a Escritura também possui o “poder de in
terpretar a si mesma” e o “juiz supremo de todas as controvérsias”.61 A Escri
tura interpreta a si mesma: os textos obscuros sáo explicados pelos claros, e 
as ideias fundamentáis da Escritura como, um todo, servem para esclarecer as 
partes. Essa era a “interpretapáo de acordo com a analogia da fé”, que também 
foi defendida pelos reformadores. Eles também náo abordaram a Escritura sem 
pressupostos. Eles adotaram o ensino da Escritura, o Credo Apostólico e as 
decisóes de concilios anteriores, virtualmente sem críticas. Eles náo eram re- 
volucionários e náo queriam “reinventar a roda”, apenas protestaram contra os 
erros que tinham surgido. A Reforma náo foi a libertapao da “pessoa natural”, 
mas da pessoa cristá. Desde o comepo, portanto, os reformadores tiveram uma 
“analogia de fé” na qual tomaram posipáo e pela qual interpretaran! a Escritura. 
Através dessa analogia de fé, eles originalmente entenderam o sentido derivado 
dos textos claros da própria Escritura, que, mais tarde, foi registrado em suas 
confissóes.62 Com relapáo a isso, a igreja também tinha uma responsabilidade 
com respeito á interpretapáo da Escritura.

Em virtude do poder de ensino {protestas doctrinae) conferido a respeito déla 
por Cristo e o dom de interpretapáo dado pelo Espirito Santo (1 Co 14.3, 29; Rm 
12.6; Ef 4.lis.), a igreja tem a obrigapáo nao somente de preservar a Escritura, 
mas também de interpretá-la e defendé-la, formular a verdade de sua confissáo, 
desmascarar os erros e opor-se a eles. Dentro de seu próprio círculo e jurisdipáo, 
portanto, a igreja também é o juiz de controvérsias e tem de provar todas as opi- 
nioes e julgá-las á luz da Sagrada Escritura. Ela náo precisa, para isso, ser infalível, 
pois também o judiciário, no Estado, embora esteja vinculado a lei, é falível em

60Trede. D as Heidenthum in der rómischen K irche, 4 vols. (Gotha: Perthes, 1889-92); Kolde, D ie  Kirchliche 
Bruderschafen und d as religiose Leben im M oderne Katholism us (Erlangen: F. Junge, 1895); idem, “Herz-Jesu- 
Kultus”, PRE3, VII, 777. R. Andree, Votive und Weihgaben des Katholischen Volks in Süddeutschland  (Braunn- 
schweig: F. V ieweg und Sohn, 1904).

61 Synopsis Purious Theologiae, disp. 5, §20ss.; A. Polanus, Syn. Theol., livro 45; F. Turretin, Institutes o f  
Elenctic Theology, loe. II, q. 20; W. Ames, Bellarminus enervatus, livro I, 5; J. Cloppenburg, “De Canone Theol.”, 
disp. 11-15; Op. Theol., II, 64ss.; A. de Moor, Comm. In M arck i,, 429ss.; J. Gerhard, Loci Theol., loe. I, 21, 22; H. 
Schmid, D octrinal Theology o f  the E vangelical Churches, 69ss.

62 G. Voetius, Select D isp ., V, 9ss.; A.de Moor, Comm. In Marcki Comp., 1,436; VI, prefácio; F. Turretin, Insti- 
tutes o f  Elenctic Theology, I, q. 19; Philippi, Kirchliche Glaubenslehre, I, 217s.; O. Zóckler, Handbuch  (Munique:
C. H. Beck, 1890), I, 663ss.; Lutz, Hermeneutik, 154-76.
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seus pronuneiamentos. A situagáo na igreja é a mesma. Aqui, também, pode-se 
recorrer a uma corte mais elevada. Roma, negando isso, afirma que os pronuncia- 
mentos da igreja sao supremos e fináis. Apartir deles, um recurso ao julgamento de 
Deus nao é mais possivel. A igreja romana aprisiona a consciéncia humana.

Em contraste, a Reforma afirmou que a igreja, embora seja venerável, ainda 
pode errar. Sua interpretagáo nao é “autoritária”, mas “ministerial”. A igreja 
só pode aprisionar a consciéncia de uma pessoa na medida em que essa pessoa 
a reconhecer como divina e infalível. Se ela, de fato, concorda com a palavra 
de Deus, nenhum poder terreno pode determinar, mas cada um deve julgar so- 
mente por si mesmo.63 A igreja pode, entao, rejeitar uma pessoa como herética, 
mas, no fim das contas, essa pessoa fica de pé ou cai diante de seu próprio mes- 
tre [Rm 14.4], Até mesmo o mais simples crente pode e deve, se necessário, 
Biblia na mao, abandonar uma igreja inteira, como Lutero fez com Roma. So- 
mente dessa forma a liberdade crista e, simultáneamente, a soberanía de Deus, 
é mantida. Nao há recurso mais elevado que a Escritura. Ela é a suprema corte 
de apelagáo. Nenhum poder ou pronunciamento está acima déla. É a Escritura, 
finalmente, que decide questóes na consciéncia de cada um pessoalmente. E, 
por essa razáo, ela é o árbitro supremo de controvérsias.
A  SUFICIENCIA DA ESCRITURA
[127] Finalmente, a Reforma também confessou a perfeigáo ou suficiéncia da 
Sagrada Escritura. A Igreja Católica Romana eré que, em algumas partes, a 
Escritura é incompleta e tem de ser aumentada pela tradigáo. Ela declarou em 
Trento (sessáo 4) “que recebe e venera com igual afeigáo de piedade e reve
rencia as tradigóes faladas, tanto quanto aquelas que pertencem á fé e á moral 
como tendo sido ditadas ou pela palavra da boca do próprio Cristo ou pelo 
Espirito Santo e preservadas na igreja católica por uma sucessáo continua”. 
O Concilio Vaticano [I] (sessáo 3, capítulo 2) declarou que essa revelagáo 
sobrenatural está contida em “livros escritos e ñas tradigóes náo-escritas, que 
foram recebidas da boca do próprio Cristo pelos apóstolos ou dos próprios 
apóstolos sob ditado do Espirito Santo e que vieram a nós, transmitidas, por 
assim dizer, de máo em máo”.

Os fundamentos que Roma cita para essa doutrina da tradigáo sáo varios. 
Ela, em primeiro lugar, salienta que, antes de Moisés, a igreja estava total
mente sem Escritura e que, depois dessa época até o presente, muitos crentes 
viveram e morreram sem jamais 1er ou examinar a Escritura. Em sua grande 
maioria, os filhos de Deus vivem pela tradigáo e pouco sabem ou nada sabem 
da Escritura. Também seria estranho se, na área da religiao e da igreja, isso 
fosse diferente de qualquer outra área. Afinal, na lei e na moral, na arte e na 
ciéncia, na familia e na sociedade, a tradigáo é a portadora e nutridora da vida 
humana. A tradigáo nos liga aos nossos ancestrais. Através déla, recebemos

63 Synopsis Purioris Theologiae, V, 25ss.
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seus tesouros e novamente os deixamos em heranga para nossos filhos. Essa 
analogía requer que exista uma tradigao também na igreja, mas aqui a tradi
gao deve ser muito mais gloriosa e certa que em qualquer outro lugar, já  que 
Cristo deu seu Espirito Santo á sua igreja e, pelo Espirito, infalivelmente a 
conduz a toda verdade (Mt 16.8; 28.20; Jo 14.16). Acrescente a isso as muitas 
afirmagóes da Escritura que reconhecem a validade e o valor da tradigao (Jo 
16.12; 20.30; 21.25; At 1.3; 1 Co 11.2, 23; 2 Ts 2.15; 1 Tm 6.20; 2 Jo 12; 3 Jo 
13, 14). Tanto oralmente quanto através de seu Espirito, Jesús ensinou a seus 
discípulos muito mais coisas, que, embora nao tenham sido registradas, foram 
passadas de boca em boca. Os pais da igreja, concilios e papas também, desde 
o inicio, reconheceram uma tradigao apostólica.

Realmente, a igreja sempre vive dessa tradigao oral vital e por ela. A Escri
tura por si mesma é insuficiente. Juntamente com o fato de que, sem dúvida, 
nem tudo foi registrado, vários escritos dos profetas e apóstolos também foram 
perdidos. Embora os apóstolos tenham sido instruidos a testemunhar, nao lhes 
foi dito que fizessem isso em forma escrita. Eles recorreram á escrita apenas em 
resposta ás circunstancias, “compelidos por um tipo de necessidade”. Seus es
critos, consequentemente, sao, em grande parte, ocasionáis e nao correspondem 
áquilo que é necessário para o ensino e vida da igreja. Por exemplo, encontra
mos pouco ou nada na Escritura sobre o batismo de mulheres, a observancia do 
Dia do Senhor, o episcopado, os sete sacramentos, o purgatorio, a imaculada 
concepgao de Maria, a salvagao de muitos gentios nos dias do Antigo Testa
mento, a inspiragao e canonicidade de vários livros da Biblia e assim por diante. 
De acordo com Roma, nem mesmo dogmas como a Trindade, a geragao eter
na [do Filho], a procedéncia do Espirito Santo, o batismo infantil e assim por 
diante podem ser encontrados literal e explicitamente na Escritura. Em resumo: 
embora a Escritura seja útil, a tradigao é necessária.64
O conflito com Roma
Contra essa doutrina Católica Romana da tradigao, a Reforma posicionou a 
da perfeigao e suficiéncia da Sagrada Escritura. A validade dessa polémica 
contra Roma foi destacada todo o tempo pela evolugao do próprio conceito 
de tradigao. As primeiras igrejas cristas, assim como as igrejas do mundo 
nao-cristao hoje, foram fundadas pela pregagao do evangelho. A doutrina e 
as práticas que receberam dos apóstolos ou de seus associados foram, por 
um tempo considerável, passadas de boca em boca e de geragao a geragao. 
Esse conceito de tradigao era claro: ele se referia á doutrina e ás práticas que 
tinham sido recebidas dos apóstolos e foram preservadas e reproduzidas ñas 
igrejas. Mas, quando a distancia da era apostólica se tornou maior, tomou-se

64 Belarmino, “De Verbo Dei”, Controversiis, livro IV; M. Canus, Loci Theol., livro3; Perrone, Praelect Theol., 
IX, 228ss.; Klee, D ogm atik  I, 277; Heinrich, Dogmatische Theologie, II, 3ss.; Jansen, Praelect Theol. Dogm ., I, 
788ss.; Móhler, Symbolik, §38ss.; J. Kleugten, Philosophie der Vorzeit, 2a. ed., 5 vols. (Münster: Theissing, 1867-74), 
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progressivamente mais difícil dizer se uma determinada tradigáo tinha ou nao 
origem realmente apostólica. Por essa razao, a igreja africana protestou contra 
o valor exagerado atribuido, na metade do 2o século, a essa tradigao, especial
mente contra o Gnoscitismo. Tertuliano disse: “Nosso Senhor afirmou que ele 
era a ‘verdade’, nao o ‘costume’”.65 Semelhantemente, Cipriano citou, contra 
a tradigao (á qual o bispo de Roma recorría), os textos de Isaías 29.13; Mateus 
15.9; 1 Timoteo 6.3-5, e afirmou: “O costume sem a verdade é a antiguidade 
do erro”.66 Cristo nao se chamou de o “costume”, mas de a “verdade”. O pri
meiro deve se render á segunda.

Tornou-se, portanto, necessário definir melhor a tradigao e indicar suas 
características. Vincent de Lerin, em seu Commonitory, capítulo 2, definiu os 
critérios de uma tradigao apostólica pelo fato de que algo “tenha sido crido 
em toda parte, sempre, e por todos. E, de fato, isso é verdadeira e caracterís
ticamente católico”. Primeiro, a marca da tradigao era a origem apostólica. 
Agora foi acrescentado que algo pode ser considerado como sendo de origem 
apostólica se for verdadeiramente universal ou católico. A apostolicidade 
pode ser conhecida a partir da universalidade, antiguidade e do consenso 
a respeito de uma doutrina ou prática. O concilio de Trento, o concilio Va
ticano [I] e também os teólogos adotaram esses critérios de Vincent. Mas, 
materialmente, houve divergéncia. As implicagóes lógicas nao param por 
aqui. Nao podia ser sustentado que algo era apostólico somente se tivesse 
sido crido sempre, em todos os lugares e por todos. De qual doutrina ou 
costume essa catolicidade absoluta pode ser demonstrada? Os trés critérios, 
consequentemente, se tornaram cada vez mais fracos. A igreja náo pode, de 
fato, declarar algo novo como um dogma, e deve se apegar á tradigáo, mas 
a preservagáo dessa tradigao náo deve ser entendida mecánicamente, como 
um tesouro em um campo, mas orgánicamente, da forma como Maria guar- 
dou no coragáo as palavras dos pastores.67 Uma determinada verdade pode, 
portanto, muito bem náo ter sido crida no passado, pelo menos náo univer
salmente, e ser, contudo, uma tradigáo apostólica infalível se apenas agora 
for crida universalmente.

Esses dois critérios, antiguidade e universalidade, portanto, náo sáo marcas 
copulativas, mas distributivas da tradigáo. Eles náo tém que ocorrer juntos e 
ao mesmo tempo, já que um dos dois é suficiente. Efetivamente, a antiguidade 
foi, portanto, sacrificada em favor da universalidade. Mas também a univer
salidade é novamente qualificada. As pessoas levantaram a questáo de quem 
ou qual seria o órgáo para a preservagáo e reconhecimento da tradigáo. Esse 
órgáo náo podia ser a igreja em geral. É verdade que Móhler ainda identificou 
a tradigáo com “a palavra que vive perpetuamente no coragáo dos crentes”,68 
mas essa resposta era uma explicagáo muito mais protestante do que católica

65 Tertuliano, On the Veiling ofV ngins, c. 1.
66 Cipriano, E pistle  74.
67Heinrich, D ogm atik , II, 11, 12.
68 Móhler, Symbolik, 357.
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romana. De acordo com Roma, a tarefa de preservar e definir os ensinos da 
igreja nao podia e nao devia ser colocada sobre os ombros da igreja em ge
ral, i.e., sobre o laicato. Na igreja, deve-se distinguir entre a igreja que ouve 
(ecclesia audiens) e a igreja que ensina (ecclesia docens). As duas, de fato, 
pertencem uma á outra e sao imperecíveis, mas a primeira possui apenas uma 
infalibilidade passiva, i.e, é infalível em crer somente porque e na medida em 
que permanece ligada á igreja que ensina.

Mas é questionável se até mesmo esta é o verdadeiro órgáo de transmissao 
doutrinária. O Galicanismo, o antigo clero episcopal e os antigos católicos 
pararam aqui a atribuíram infalibilidade ao corpo de bispos. Mas essa posi
pao é insustentável. Quando os bispos sáo infalíveis -  fora ou apenas quando 
estáo reunidos em concilio? De que tamanho deve ser a maioria? Cinqüenta 
por cento de votos mais um é suficiente? O concilio é infalível ou até mesmo 
contra o papa ou apenas quando concorda com o papa? Todas essas questoes 
perturbaram seriamente o Galicanismo. O sistema papal, portanto, deu um 
passo a mais e atribuiu infalibilidade ao papa. Essa primazia do papa é re
sultado de um desenvolvimento de longos séculos, a conseqüéncia de uma 
tendéncia que já  estava presente na igreja desde os tempos primitivos. Gra
dualmente, o papa comepou a ser considerado como o órgáo infalível da ver
dade divina e, portanto, também da tradipao. Belarmino [m. 1621] incluiu 
entre as marcas da tradipáo a seguinte regra: “que deve ser crido sem dúvida 
ter descendido da tradipáo apostólica, que é sustentada como tal por aquelas 
igrejas em que há uma sucessáo ininterrupta desde os tempos apostólicos”.69 
Ora, em antiguidade, ele continua, havia muitas igrejas ao lado de Roma. 
Hoje [1590?], contudo, apenas Roma restou. Portanto, “somente pelo tes
temunho dessa igreja pode ser extraído um argumento com o propósito de 
provar as tradipoes apostólicas”.

A igreja de Roma, portanto, decide qual é a tradipáo apostólica. Teólogos 
posteriores, especialmente entre os jesuítas, desenvolveram mais essa doutri
na e, em 18 de julho de 1870, durante a quarta sessáo do concilio Vaticano [I], 
a infalibilidade papal foi publicamente proclamada como dogma. Certamente, 
é o caso que, com relapáo a essa infalibilidade, o papa náo pode ser visto em 
isolamento da igreja, especialmente da “igreja que ensina”. Além disso, os 
símbolos, decretos, liturgias, pais, doutores e toda a historia da igreja [católi
ca] constituem, assim, monumentos de tradipáo com os quais o papa se vin
cula e que ele precisa levar em conta no estabelecimento de um dogma. Náo 
obstante, a tradipáo náo é formalmente idéntica ao conteúdo de todos esses 
monumentos. A tradipáo é infalível, mas, em análise final, o que a tradipáo 
é, é decidido pelo papa com, sem ou, se necessário for, contra a igreja e os 
concilios. O julgamento de se e até que ponto algo foi crido sempre, em todos 
os lugares e por todos nao pode estar acima da igreja, nem da que ouve nem 
da que ensina, mas é natural e exclusivamente responsabilidade do papa infa-

69 Belarmino, “De Verbo Dei”, Controversiis, IV, 9.
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lível. Para Roma, quando o papa proclama um dogma, ele é, por esse próprio 
fato, tradigao apostólica. O critério de tradigao foi, portanto, sucessivamente 
encontrado na apostolicidade, na sucessao episcopal e na decisao papal. Com 
isso, o processo chegou á sua conclusao. O papa infalível é o principio formal 
do Romanismo. Quando Roma fala, a questao é resolvida (Rom a locuta, res 

fin ita ). Onde está o papa, está a igreja, está a religiao crista e está o Espirito 
('Ubi papa , ibi ecclesia, ibireligio christiana, ibi Spiritua). Nao se pode apelar 
do papa a uma autoridade mais elevada, nem mesmo a Deus. Através do papa, 
o próprio Deus fala á humanidade.70
Tradigao e infalibilidade papal
[128] Esse resultado, o produto final do curso do desenvolvimento da tradi- 
gáo, demonstra a falsidade do principio operativo nela desde o principio. A 
infalibilidade papal pode ser tratada em profundidade mais adiante, quando 
tratarnos da doutrina da igreja. Mas nesse ponto já fica claro que o elemento 
sólido e verdadeiro em questao na manutengáo da tradigao nos primeiros sé- 
culos foi completamente perdido. Nessa época, o objetivo era a preservagao 
daquilo que, em virtude da instituigao apostólica, tinha sido crido e pratica- 
do ñas igrejas. Nem é preciso dizer que as pessoas, nessa época, atribuíam 
grande valor á tradigao, mas nem por isso deixaram de entender a indispen- 
sabilidade e a necessidade dos escritos apostólicos. Mas a marca da apostoli
cidade, que era, nessa época, parte integrante da tradigao, estava destinada a 
desaparecer quando as pessoas estivessem mais distantes do tempo dos após
tolos. A relativa independéncia da tradigao ao lado da Escritura também de
saparecen As correntes da tradigao e da Escritura fluiriam para um só canal. 
E, logo depois da morte dos apóstolos e de seus contemporáneos, tornou-se 
impossível provar se algo era de origem apostólica, a nao ser recorrendo-se 
aos escritos apostólicos. A origem apostólica nao pode ser provada nem em 
um dogma sequer que a Igreja Católica confesse fora e á parte da Escritura. 
A doutrina da tradigao de Roma serve apenas para justificar seus desvíos da 
Escritura e dos apóstolos. A mariolatria, os sete sacramentos, a infalibilidade 
papel, etc., sao os dogmas que nao podem sobreviver sem a tradigao. Em um 
momento ruim a tradigao apostólica foi igualada aos costumes eclesiásticos e 
ás decisóes papais. A tradigao, no caso de Roma, diz Harnack, é “superstigáo 
comum, paganismo”.71

Realmente, através dessa doutrina da tradigao, a Escritura é totalmente pri
vada de sua autoridade e poder. Os católicos romanos pregam a infalibilidade 
tanto da Escritura quanto da tradigao (o papa), mas também reconhecem que há 
uma grande diferenga entre as duas. A infalibilidade, em ambos os casos, é atri
buía a uma operagao sobrenatural do Espirito Santo, pois Roma entende muito

70Perrone, Prael. Theol., I, 229; IX, 279; Jansen, Praelect Theol., I, 804, 822ss.; 829; Heinrich, Dogmatik, I, 699, 
nota; II, 157ss.; de Maistre, Du Pape, Ouevres Choisies deJoseph de Maistre (Paris: Hachette, 1890), III, 71.

71 Hamack, H istory o f  D ogm a, III, 559, nota.
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bem que a infalibilidade da tradigao nao pode ser derivada dos crentes como 
tais, do poder e espirito do Cristianismo que reside e age nos crentes. Na igreja e 
entre os crentes, afinal, muitos erros ocorrem, erros que geralmente prevalecem 
por um longo tempo e levam muitas pessoas a se desviar. Consequentemente, 
a infalibilidade do papa, assim como a da igreja, é explicada, com base em 
Mateus 16.18; 28.20; Jo 14.16s; 15.26; 16.12s., em termos de uma operagao 
especial do Espirito Santo. No entanto, há uma diferenga. A atividade do Espi
rito Santo nos apóstolos consistía em revelagao e inspiragáo; no caso do papa, 
consiste em assisténcia. O concilio Vaticano [1] (c. 4) diz: “O Espirito Santo 
prometeu aos sucessores de Pedro náo que eles poderiam apresentar uma nova 
doutrina através de sua revelagáo, mas que eles, com sua assisténcia, preserva
rían! conscientemente e exporiam fielmente a revelagáo transmitida através dos 
apóstolos, o depósito da fé”.72

A Escritura, portanto, é a palavra de Deus no verdadeiro sentido, inspirada, 
pelo menos de acordo com muitos teólogos, completamente em cada palavra. 
Os decretos dos concilios e papas, por outro lado, sáo as palavras da igreja, 
que fielmente reproduz a verdade de Deus. A Escritura é a palavra de Deus; a 
tradigáo contém a palavra de Deus. Para Roma, a Escritura preserva as palavras 
dos apóstolos em sua forma original; a tradigáo reproduz apenas a substancia 
de seu ensino. Os livros dos profetas e apóstolos geralmente eram escritos sem 
investigagáo, apenas pela revelagáo. Contudo, no caso da assisténcia divina 
prometida á igreja, as próprias pessoas sáo sempre ativas, investigadoras, medi
tativas, avaliativas e decisivas. De acordo com Roma, na inspiragáo, a atividade 
do Espirito era, estritamente falando, sobrenatural, mas, no caso da assisténcia, 
ela frequentemente consiste em um conjunto de provisóes providenciáis pelas 
quais a igreja é preservada do erro. Finalmente, a inspiragáo, na Escritura, se 
estende a todos os assuntos, também á historia, cronología, e assim por diante. 
Mas, gragas á assisténcia do Espirito Santo, o papa é infalível apenas quando 
fala ex cathedra, i.e., “quando no cumprimento de seu oficio como pastor e 
mestre de todos os cristáos... ele define que uma doutrina a respeito de fé e mo
ral deve ser sustentada por toda a igreja”. Em Roma, portanto, a Escritura ainda 
tem umas poucas prerrogativas sobre a tradigao.73

Mas, de fato, a tradigáo causa grande daño á Escritura. Em primeiro lugar, 
Trento decreta que a Escritura e a tradigáo devem ser veneradas “com igual 
afeigáo de piedade e reverencia”. Segundo, a inspiragáo da Sagrada Escritura 
é concebida pela maioria dos teólogos católicos como inspiragáo “material” 
(inspiratio realis): náo as palavras individuáis, mas o assunto é inspirado. Além 
disso, na doutrina da infalibilidade, a forma e a substancia estao táo fortemente 
ligadas uma á outra que nenhum limite pode ser tragado entre elas. Também, 
enquanto o papa é, estritamente falando, infalível apenas em questoes de fé e

72 Documents ofV aíican Council I, 1869-1870  (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1971), sessáo 4.
73 Belarmino, “D e Conc. et Eccl.”, Controversiis, II, 12; Heinrich, Dogm atik, I, 699ss.; II, 212ss.; Jansen, 

Prael. Theol., I, 616; Mannens, Theol. Dogm. Institutiones, I, 174.
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moral, para que seja capaz disso, ele também tem de ser infalível em seu julga- 
mento a respeito das fontes da fé e ao interpretá-las. Isso incluí a determinapáo 
daquilo que a Escritura e a tradipao sao, qual é a autoridade dos pais da igreja, 
dos concilios e assim por diante. Isso também se aplica á avaliapáo de erros e 
heresias e até mesmo das verdades doutrinárias mais básicas {facía dogmáti
co), na proibipao de livros, em assuntos de disciplina, no endosso de ordens, 
na canonizapáo de santos, e assim por diante.74 E, embora, em todas as outras 
coisas, o papa náo seja, estritamente falando, infalível, seu poder e autoridade 
se estendem sobre todos os assuntos “que pertencem á disciplina e govemo da 
igreja ao redor de todo o mundo”, e esse poder é “completo e supremo” e se 
estende a “todos os pastores e a todos os fiéis”.75

Muitos católicos romanos até mesmo reivindicam que o papa, para exercer 
essa soberanía espiritual, seja também um govemante secular. A alegapáo é, 
se náo direta, mas indiretamente, que o papa tem “o poder supremo para de
terminar os assuntos temporais de todos os cristáos”.76 O poder e a autoridade 
do papa excedem muito os da Escritura. Ele está acima da Escritura, determina 
seu conteúdo e significado e, através de sua autoridade, estabelece os dogmas 
do ensino e da conduta [da igreja]. A Escritura pode ser o meio primário para 
prover a harmonia da doutrina e da tradipao contemporáneas com o ensino dos 
apóstolos. Ela também pode conter uma grande quantidade de material que 
náo seria conhecida de outra forma e ser uma instrupáo divina no ensino que 
ultrapassa todas as outras. Contudo, para Roma, a Escritura nunca é mais que 
um meio que, embora seja útil, náo é necessário. A igreja existia antes da Escri
tura e contém a verdade completa, náo apenas uma parte, enquanto a Escritura 
contém apenas uma parte da doutrina. Enquanto a Escritura precisa da tradipáo, 
da confirmapáo do papa, a tradipáo nao precisa da Escritura. A tradipáo nao é 
um suplemento á Escritura, a Escritura é um suplemento á tradipáo. Enquanto a 
Escritura, sozinha, náo é suficiente, a tradipáo sozinha o é. Enquanto a Escritura 
está baseada na igreja, a igreja está baseada em si mesma.77
Da tradigao á suficiéncia
O desenvolvimento da tradipáo até a infalibilidade papal e a degradapáo da 
Escritura, que necessariamente resulta disso, já implica que a Reforma teve 
boa justificativa para se opor á tradipáo de Roma. Ela náo se limitou a atacar, 
porém, mas, contra a doutrina de Roma, afirmou a doutrina da suficiéncia da 
Escritura.78 Esse atributo da Sagrada Escritura também deve ser entendido

74 Heinrich, D ogm atische Theologie, II, 536ss.
75 Documents o f  Vadean I, sessao 4, C. 3.
76 Belarmino, “De Romano Pontífice”, Controversiis, I, V; de Maistre, Du Pape, 1,2; Jansen, Prael. Theol., 1 ,651.
77 Heinrich, D ogm atische Theologie, I, 702ss.; Mannens, Theol. Dogm. Institutiones, I, 171.
78Lutero, in J. Kóstlin, L uth ers Theology, II, 279ss., 501 ss.; J. Gerhard, Loci theol., loe. 1, 18, 19; Schmid, 
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Theol., VIII, col. 369ss.; Ursino, Tract. Theol., (1584), 8ss., 22ss.; Chamier, Panstratia  Catholica , loe. I, livros 8 
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corretamente. Ele nlo significa que tudo aquilo que foi dito ou escrito pelos 
profetas, por Cristo <; pelos apóstolos está incluido na Escritura. Muitos escri
tos proféticos e apostólicos foram perdidos (Nm 21.14; Js 10.13; 1 Re 4.33;
1 Cr 29.29; 2 Cr 9.29; 12.15; 1 Co 5.9; C1 4.16; Fp 3.1) e Jesús, assim como 
os apóstolos, pronunciou muito mais palavras e realizou muito mais sinais do 
que aqueles que estáo registrados (Jo 20.30; 1 Co 11.2, 23; 2 Ts 2.5, 15; 3.6, 
10; 2 Jo 12; 3 Jo 14; e assim por diante). Esse atributo também nao implica 
que a Escritura contém todas as práticas, cerimónias, regras e regulamenta- 
góes que a igreja precisa para sua organizagao, mas apenas que ela contém 
completamente “os artigos de fé” (articuli fidei), “os assuntos necessários á 
salvagao”. Esse atributo da Escritura também nao significa que esses artigos 
de fé estejam literalmente e em muitas palavras contidos nela. Em vez disso, 
ele apenas [afirma que], explícita ou implícitamente, eles estao incluidos, de 
forma que podem s^r extraídos déla por um simples estudo comparativo e 
reflexao, sem a ajud^ de outra fonte.

E, finalmente, essa perfeigao da Sagrada Escritura nao deve ser interpre
tada para significar que a Escritura sempre esteve no mesmo grau dessa per
feigao (quoad gradum) com respeito á extensao. Em diferentes períodos da 
igreja, a Escritura foi desigual em alcance até ficar completa, mas, em cada 
período, a palavra de Deus, que existía na forma escrita ou nao-escrita, foi 
suficiente para aquela época. A Reforma também fez uma distingao entre uma 
palavra nao-escrita e uma palavra escrita.79 Mas Roma admite sua existéncia 
lado a lado, considerando-as espécies de um só género, enquanto a Reforma 
interpreta essa distingao como se referindo á mesma palavra de Deus que, 
inicialmente, existiu em forma nao-escrita e, posteriormente, foi registrada. 
A disputa entre Rom.a e a Reforma, portanto, refere-se apenas á questao de 
se agora, depois que a Escritura foi completada, ainda existe outra palavra de 
Deus junta a ela em forma nao-escrita. Em outras palavras, a questao é se a 
palavra escrita de Deus, explícita ou implícitamente, contém tudo o que pre
cisamos para nossa salvagao e, portanto, é “a total e suficiente regra de fé e 
moral”. Ou se, além déla, devemos admitir a existéncia de um outro principio 
de conhecimento {principium cognoscendi).

Apresentada dessa maneira, porém, a questao difícilmente admite uma 
resposta dupla. A Igreja Católica romana também reconhece que a Escritura 
está completa, constituí um todo orgánico e que o canon está fechado. Por 
mais que ela estime ¡a tradigao, em teoria, ela jamais se aventurou a colocar 
as decisóes da igreja no mesmo patamar da Escritura. Ela ainda faz uma dis
tingao entre a palavra. de Deus e a palavra da igreja. Mas como, contanto que 
a igreja ainda leve a palavra de Deus a sério, ela pode ensinar a insuficiéncia 
da Escritura? Isso nunca ocorreu aos pais da igreja, que claramente proclama-
tha: F. A. Perthes, 1885); idem, “Tradition”, PRE2, XV, 727-32; Hase, Proíestantische Polemik, 5a. ed. (Leipzig: 
Breitkopfund Hartel, 1891), 77§s.; Hamack, H istory o f  dogm a, III, 593ss.; 623ss.; C. Hodge, Systemaíic Theology, 
I, 104; Daubanton, D e A lgenoesaam heid der H eilige Schrift (Utrecht: Kemink & Zoon, 1882).

79 Confissao Belga, art. 3.
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ram a completa suficiencia da Sagrada Escritura. Irineu diz que conhecemos 
a verdade pelos apóstolos, “através dos quais veio a nós o evangelho que, 
naquele tempo, eles proclamaram e que, depois, pela vontade de Deus, passa- 
ram a nós ñas Escrituras, como o fundamento futuro e o pilar de nossa fé”.80 
Tertuliano se maravilha com a “plenitude” da Escritura e rejeita tudo o que é 
“extra-escriturístico”.81 Agostinho testifica: “Seja o que for que tenha ouvido 
nela, saiba que é bom para vocé; seja o que for que esteja fora déla, rejeite”.82 
E vários outros batem na mesma tecla.83

Contudo, eles também, muito certamente, reconhecem a tradigao que in- 
cluem nela um elemento que corrói sua convicgao de que a Escritura é sufi
ciente. Esse elemento desemboca na doutrina Católica romana da insuficien
cia da Sagrada Escritura e da suficiéncia da tradigáo. A Escritura e a tradigao, 
no caso de Roma, náo podem ser mantidas lado a lado: aquilo que é subtraí- 
do de uma é concedido á outra. A tradigáo pode aumentar somente se e na 
medida em que a Escritura diminuir. E muito estranho, portanto, que Roma 
por um lado, considere a Escritura como completa e o canon como fechado, 
e, de fato, até mesmo reconhega a Escritura como a palavra de Deus e, por 
outro, interprete a Escritura como insuficiente e a aumente com a tradigáo. 
Atualmente, muitos teólogos católicos romanos coerentemente afirmam que 
a Escritura é -  náo necessariamente, mas -  no máximo um complemento útil 
da tradigáo.84
Uma visao escriturística da tradigao
[129] Mas essa teoría está diametralmente oposta á própria Escritura. Em 
nenhum momento, a igreja do Velho e do Novo Testamento jamais foram 
dirigidas a nenhuma outra Palavra de Deus, escrita ou náo-escrita, além da- 
quela que sempre esteve disponível. Somente através déla os seres humanos 
podem ter vida espiritual. A igreja encontra tudo o que precisa na Escritura 
disponível a ela em um determinado tempo. As Escrituras subseqüentes pres- 
supóem a Escritura que a precede, estando ligada a ela e edificada sobre ela. 
Os profetas e salmistas assumem a Torá. Isaías (8.20) chama todos á lei e ao 
testemunho. O Novo Testamento se considera o cumprimento do Velho e náo 
se refere a nada além da Escritura que já  existia. Ainda mais impressionante 
é o fato de que tudo o que está fora da Escritura é táo firmemente quanto 
possivel descartado. As tradigóes sáo rejeitadas como instituigóes de seres 
humanos (Is 29.13; Mt 15.3, 9; 1 Co 4.6). A tradigáo que se desenvolveu nos 
días do Antigo Testamento induziu os judeus a rejeitarem Cristo. Contra ela, 
Jesús apresentou o seu “Eu, porém, vos digo” (Mt 5.27, 32, 34, 39, 44), e, 
contra os fariseus e escribas, ele novamente se alinhou com a lei e os profetas.

80 Irineu, A gainst Heresies, III, prefácio, c. 1.
81 Tertuliano, Against H ermogenes, c. 22; idem, On the body o f  Christ, c. 8.
82 Agostinho, Sermón on Pastorals, c. 11.
83 Cf. as referéncias reunidas por Chamier, Panstratia Catholica, loe. 1, livro 8, c. 10.
84 H. Hópfl, D ie Hóhere Bibelkritik (Paderborn: Schóningh, 1902).
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Os apóstolos recorrem somente ás Escrituras do Antigo Testamento e nunca 
submetem as igrejas a nada além da palavra de Deus proclamada por eles. Na 
medida em que a tradipáo do período primitivo tinha em vista apenas a pre- 
servapáo das coisas ensinadas pessoalmente e instituidas pelos apóstolos, ela 
ainda náo era perigosa. Mas a tradipáo Católica romana se afastou completa
mente desse nivel. Náo se pode demonstrar que uma doutrina ou prática seja 
de origem apostólica, exceto na medida em que puderem ser mostradas em 
seus escritos. A tradipáo Católica romana, que deu origem á missa, á mariola- 
tria, á infalibilidade papal e a outras doutrinas distintivamente católicas nada 
mais é que a sanpáo do real estado de coisas da Igreja Católica romana, uma 
justificapáo da superstipáo que se moveu lentamente para dentro déla.

Além disso, a suficiéncia da Sagrada Escritura resulta da natureza da dis- 
pensapáo do Novo Testamento. Cristo tornou-se carne e completou toda a sua 
obra. Ele é a última e suprema revelarao de Deus, que nos declarou o Pai (Jo 
1.18; 17.4, 6). Através dele, Deus nos falou nos últimos dias (Hb 1.1,2). Ele 
é o supremo e único profeta. Até mesmo o Concilio Vaticano [I] reconhece 
que a assisténcia divina dada ao papa náo consiste em revelapáo e manifes- 
tapáo de uma nova doutrina. E Roma ainda tenta, até onde é possível, realpar 
a necessidade de seus dogmas, embora sejam novos, a partir da Escritura e 
representá-los como um desenvolvimento e explicapáo daquilo que já está 
germinalmente presente na Escritura.85 Mas, no processo, ela se embarapa em 
grave dificuldade. Pois, ou os dogmas sáo todos, no mesmo sentido, a expli
capáo de elementos contidos na Escritura (como, e.g., os dogmas da Trindade 
e das duas naturezas de Cristo), ou sao, de fato, novos dogmas, que náo tém 
apoio na Escritura. No primeiro caso, a tradipáo náo é necessária e a Escritura 
é suficiente, e, no segundo caso, a assim chamada “assisténcia divina” ao papa 
é, realmente, a revelapáo de uma nova doutrina. Esta ainda pode ser negada, 
em teoria; na prática, porém, ela é aceita.

Os teólogos católicos pós-Reforma, portanto, tém sido, via de regra, bas
tante generosos com suas contrapartes pré-Reforma no reconhecimento de que 
alguns dogmas estáo baseados na tradipáo. E, dessa forma, sáo desenvolvidos, 
hoje, argumentos em apoio á tradipáo que náo eram usados, pelo menos náo 
no mesmo sentido ou no mesmo grau, em tempos passados. Hoje, a suficiéncia 
da Escritura e a validade da tradipáo sáo discutidas sobre o fundamento de 
que alguns escritos proféticos e apostólicos foram perdidos, que Cristo náo 
ensinou tudo aos seus apóstolos e que os apóstolos recomendaram, oralmente, 
muitas coisas á igreja. Mas a ideia de que alguns escritos foram perdidos e a 
questáo de se eles eram inspirados86 ou nao87 náo estáo, de forma nenhuma, 
em discussáo. A questáo é se a Biblia presente contém tudo o que precisamos 
saber para nossa salvapáo, e náo se ela contém tudo o que os profetas e após-

85 P. Lombardo, IIISent., dist. 25; Tomás de Aquino, Summa Theol., II, 2, q. 1, art. 7; q. 174, art. 6. Schwane, 
D ogm engeschichíe, 2a. ed. (Freiburg i. B.: Herder, 1892), I, 7; Heinrich, Dogm atische Theologie, II, 22ss.

86 Belarmino, “D e Verbo D ei”, IV, 4.
87 Agostinho, C ity o fG o d , XVIII, 38.
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tolos escreveram e tudo o que o próprio Cristo disse ou fez. Mesmo que outros 
escritos proféticos e apostólicos fossem encontrados, elas nao poderiam mais 
servir como Escritura Sagrada. O mesmo é verdadeiro sobre a instrugáo dada 
por Jesús e pelos apóstolos. Eles disseram e fizeram mais do que foi escrito em 
nosso beneficio. Embora o conhecimento de tais escritos fosse históricamente 
importante, isso é religiosamente desnecessário. Para nossa salvagáo, a Escri
tura é suficiente. Náo precisamos de nenhum outro documento, mesmo que ele 
venha do próprio Jesús. Esse foi o ensino da Reforma. Quantitativamente, a 
revelagáo era muito mais rica e abrangente do que aquilo que a Escritura pre- 
servou para nós, mas, qualitativamente e em termos de substancia, a Sagrada 
Escritura é perfeitamente suficiente para nossa salvagáo.

Roma, consequentemente, náo pode apresentar nenhum outro dogma além 
daqueles da mariolatria, infalibilidade do papa e outros semelhantes que se de
senvolverán! a partir da tradigáo á parte da Escritura. Todos os dogmas que 
tratam de Deus, da humanidade, de Cristo, da salvagáo e de outras doutrinas 
básicas também podem ser encontrados na própria Escritura, como Roma ad
mite. Entáo, que necessidade temos de outro testemunho? A tradigáo Católica 
romana serve apenas para provar dogmas especificamente católicos romanos, 
mas os dogmas cristáos, os dogmas verdadeiramente católicos, estáo todos, de 
acordo com a própria Roma, baseados na Escritura. Isso também mostra que 
a Escritura é suficiente e que a natureza da dispensagáo do Novo Testamento 
lógicamente traz consigo e requer essa suficiéncia da Sagrada Escritura. Cris
to plenamente -  pessoal e oralmente, ou pelo seu Espirito -  revelou tudo aos 
apóstolos. Por meio dessa palavra nós eremos em Cristo e temos comunháo 
com Deus (Jo 17.20; 1 Jo 1.3). O Espirito Santo náo revela mais qualquer nova 
doutrina, mas recebe tudo de Cristo (Jo 16.14). Em Cristo, a revelagáo de Deus 
foi completada. Da mesma forma, a mensagem de salvagáo está completamente 
contida na Escritura. Ela constitui um todo completo. Ela mesma transmite a 
impressáo de um organismo que alcangou seu pleno desenvolvimento. Ela ter
mina onde comega. Ela é um círculo que volta para si mesmo. Ela comega com 
a criagáo dos céus e da térra e termina com a recriagáo dos céus e da térra.

O canon do Velho e do Novo Testamento náo foi fechado até que todas as 
atividades da historia redentiva estivessem presentes.88 Nesta dispensagáo, o 
Espirito Santo náo tem outra tarefa senao aplicar a obra de Cristo e, semelhan- 
temente, explicar a palavra de Cristo. Nem a uma nem a outra ele acrescenta 
algo novo. A obra de Cristo náo precisa ser suplementada pelas boas obras dos 
crentes, e a palavra e Cristo náo precisa ser suplementada pela tradigáo da igre
ja. O próprio Cristo nao precisa ser sucedido e substituido pelo papa. A doutrina 
Católica romana da tradigáo é a negagáo da completa encamagáo de Deus em 
Cristo, da total suficiéncia de seu sacrificio e da completude da palavra de Deus. 
A historia da Igreja Católica Romana nos mostra o processo gradual de como 
surge um principio falso. Ele inicialmente se subordina a Cristo e sua palavra,

88Hofmann, Weissagung und Erftillung, I, 47.
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depois se coloca no mesmo patamar que ele, depois se eleva acima dele para 
terminar na completa substituigao da Escritura pela tradigao, de Cristo pelo 
papa, da comunidade eclesiástica pela instituigao eclesiástica. Certamente, esse 
processo ainda nao alcangou sua conclusao. Parece uma anomalia que o papa, 
que gradualmente assumiu uma posigao acima da Escritura, da igreja, dos con
cilios e da tradigao ainda seja designado por pessoas falíveis, muito embora se- 
jam cardeais. Para designar seu sucessor, quem está em uma posigao melhor do 
que aquele que é infalível? E, portanto, muito possível que, no futuro, a sobera
nía papal se prove incompatível com o poder dos cardeais. De qualquer forma, 
Roma ainda nao percorreu até o fim o caminho da deificagao da humanidade.

Nao obstante, nosso propósito nao é negar o bom e verdadeiro elemento 
pertencente á teoria da tradigao. A palavra tradigao também tem um sentido 
mais ampio do aquele que Roma lhe dá. Roma entende como tradigao uma dou
trina que foi deixada pelos apóstolos, preservada pelos bispos, especialmente 
o papa, e definida e proclamada por ele, uma interpretagao que, como vimos, é 
insustentável. A tradigao também pode ser entendida, porém, em sua referéncia 
a todo o escopo da vida, pensamento, sentimento e agao religiosos, que sao en
contrados em todas as comunhoes religiosas e que se expressam em uma ampia 
variedade de formas, tradigóes, costumes, práticas, linguagem religiosa e litera
tura, confissoes e liturgias. Nesse sentido, há tradigao em toda religiao. O termo 
pode ser ainda mais expandido para incluir todos aqueles lagos ricos e variados 
que ligam as geragóes seguintes ás antecedentes. Nesse sentido, nenhuma fa
milia, geragao, sociedade, povo, arte e ciéncia podem existir sem tradigao. A 
tradigao é o meio pelo qual todos os tesouros e possessóes de nossos ancestrais 
sao transmitidos ao presente e ao futuro. Contra o individualismo e o atomismo 
de um século anterior, De Bonald, Lamennais (et al.) e Bilderdijk (em nosso 
próprio país) realgaram brilhantemente a importáncia da comunidade, da auto
ridade, da linguagem e da tradigao.

Essa tradigao muito certamente existe também na religiao e na igreja. Ela 
demonstra muito universalmente que nao estamos tratando aqui de um fenóme
no acidental. Encontramos tradigao nao apenas na Igreja Católica Romana, mas 
também entre os judeus, mugulmanos, budistas e outras religioes. Ñas religioes 
mais desenvolvidas, há uma razao adicional para a necessidade de tradigao. To
das elas estáo ligadas a um livro sagrado que se originou em um certo período e 
que, nesse sentido, está muito distante da geragao atual. A Biblia também é um 
livro que foi escrito em tempos antigos e sob todos os tipos de circunstáncias 
históricas. Os vários livros da Biblia trazem o selo da época em que foram escri
tos. Portanto, por mais clara que a Biblia possa ser em sua doutrina de salvagao 
e por mais certamente que ela continué sendo a voz viva de Deus, para uma 
correta compreensao déla ainda se requer uma grande variedade de habilidades 
históricas, arqueológicas e geográficas e uma grande quantidade de informa- 
góes. Os tempos mudaram, e, com os tempos, mudaram as pessoas, sua vida, 
pensamento e sentimentos. Portanto, é necessária uma tradigao que preserve a
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relapao entre a Escritura e a vida religiosa de nossa época. A tradipao, em seu 
próprio sentido, é a interpretapáo e aplicapao da verdade eterna no vernácu
lo e na vida da presente gerapáo. A Escritura sem essa tradipáo é impossível. 
Numerosas seitas, em épocas passadas e recentes tentaram viver dessa forma. 
Nada queriam ter em comum senáo com as palavras e letras da Escritura, re- 
jeitaram toda a terminología dogmática náo usada na Escritura, desaprovaram 
todo o treinamento teológico e toda erudipáo, e, ás vezes, chegaram ao ponto de 
exigir a aplicapáo literal da legislapáo civil do antigo Israel e dos preceitos do 
Sermáo do Monte. Mas todos esses movimentos, agindo assim, condenaram-se 
á destruipáo certa ou, pelo menos, a uma vida que náo pode florescer. Eles se 
colocaram fora da sociedade e renunciaram a toda influéncia sobre seu povo e 
sua época. A Escritura náo existe para ser memorizada e papagueada, mas para 
entrar na riqueza e plenitude de toda a extensáo da vida humana, formá-la e 
guiá-la, e para levá-la á atividade independente em todas as áreas.

A Reforma, porém, adotou outra posipáo. Ela nao rejeitou toda a tradipáo 
como tal: tratava-se de uma reforma, náo uma revolugáo. Ela náo tentou criar 
algo novo de baixo para cima, mas tentou purificar tudo do erro e do abuso se
gundo a norma da Palavra de Deus. Por essa razáo ela continuou de pé sobre o 
ampio fundamento cristáo do Credo Apostólico e dos concilios primitivos. Por 
essa razáo ela defendeu uma ciéncia teológica que entendesse completamente a 
Escritura e a interpretasse na linguagem do presente.

A diferenpa entre Roma e a Reforma em suas respectivas interpretapoes da 
tradipao consiste nisso: Roma quería uma tradipáo que seguisse um caminho 
paralelo independente ao lado da Escritura, ou melhor, a Escritura ao lado da 
tradipáo. A Reforma reconhece uma tradipáo que está fundamentada na Escritu
ra e flui déla.89 Para a mente da Reforma, a Escritura era um principio orgánico 
a partir do qual toda a tradipáo, viva na pregapao, na confissáo, na liturgia, no 
culto, na teologia, na literatura devocional, etc., surge e é alimentada. Ela é uma 
fonte pura de água viva a partir da qual todas as correntes e canais da vida reli
giosa sáo alimentados e mantidos. Essa tradipáo está fundamentada na própria 
Escritura. Depois que Jesús completou sua obra, ele enviou o Espirito Santo 
que, ao mesmo tempo em que náo acrescenta nada novo á revelapáo, ainda 
guia a igreja á verdade (Jo 16.12-15) até que ela transponha toda a sua diver- 
sidade e chegue á unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus (Ef 3.18, 
19; 4.13). Nesse sentido, há uma tradipao boa, verdadeira e gloriosa. Esse é o 
método pelo qual o Espirito Santo faz com que a verdade da Escritura penetre 
na consciéncia e na vida da igreja. A Escritura, afinal, é apenas um meio, náo o 
objetivo. O objetivo é que, instruida pela Escritura, a igreja livre e independen- 
temente tome conhecidas “as virtudes daquele que vos chamou das trevas para 
a sua maravilhosa luz” (1 Pe 2.9). A palavra extema é o instrumento, a palavra 
interna é o alvo. A Escritura terá alcanpado seu destino quando todos tiverem 
sido ensinados pelo Senhor e estiverem cheios do Espirito Santo.

89 B. de Moor, Comm. In Marcki Comp. , I, 351.


