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RESUMO

Esta dissertação apresenta a proposta do “projeto de ética mundial” de Hans Küng,
a partir das religiões, em vista do diálogo e da paz mundial; Sua reflexão teológica
traz uma significativa contribuição para a teologia das religiões. Percebe-se seu
empenho na perspectiva ecumênica e no diálogo inter-religioso. É uma reflexão para
o “tempo de hoje”, que contempla os desafios de hoje, no esforço de “dar as razões”
da esperança da humanidade. Para o problema da verdade na religião o autor
propõe a construção de uma “estratégia ecumênica” que seja ao mesmo tempo
“crítica, autocrítica e fiel às origens”. E para torná-la uma resposta concreta no
enfrentamento da problemática da verdade entre as religiões ele acresce à
“estratégia ecumênica” uma “criteriologia” básica que chama de “inter-religiosa”. A
pesquisa aborda a contribuição específica do cristianismo nesse empreendimento.
Trata também dos desafios no horizonte dessa perspectiva, bem como suas
incidências na vida cristã (espiritualidade, catequese e missão) a partir da
“criteriologia inter-religiosa” proposta pelo autor. Para tanto, adotou-se a metodologia
bibliográfica para coleta de dados em materiais publicados em livros, artigos
científicos e redes eletrônicas. Nos resultados alcançados, foi possível constatar
que, não obstante os desafios próprios do Cristianismo em relação ao diálogo com
as outras religiões, condição para que o “projeto de ética mundial” aconteça, a
“criteriologia inter-religiosa” de Hans Küng possibilita, não só a superação dos
desafios, bem como sua significativa contribuição para o projeto: a pessoa de Jesus
Cristo e a sua mensagem. Através da pesquisa se pode constatar, também, a
concretude do “projeto” na vida do cristão, na sua comunidade e atuação no mundo
com uma rica perspectiva da espiritualidade, da catequese e missão em chave de
compromisso com o projeto que requer: diálogo, tolerância, respeito ao diferente e
identidade própria. É uma reflexão crítica e autocrítica e, ao mesmo tempo,
conformada às exigências do “paradigma ecumênico”: a convivência pacífica e a
promoção do humano, como condições para a sobrevivência humana e planetária.

Palavras-chave: Ética. Religiões. Diálogo. Pluralismo Religioso. Paz. Cristianismo.

ABSTRACT

This dissertation presents the propose of the “world ethic project” by Hans Kung,
from the religions, in view of the dialogue and of the world peace; its theological
reflection brings a significant contribution for the religions theology. Its commitment is
perceived on the ecumenical perspective and of the inter-religious dialogue. It is a
reflection for the “time of today”, that comtemplates the present challenges, on the
effort of “gives the reasons “ of the humanity hope. For the problem of the truth in the
religion, the author proposes the construction of an “ecumenical strategy” that be, at
the same time, “critique, auto-critique and faithful to the origins”. And, to become it a
concrete answer, on the facing of the truth problemathic , among religions, he adds
to the “ecumenical strategy” a basic “criteriology” that he names of “inter-religious”.
The research approaches the specific contribution of the christianity in this
undertaking. It also treats of the challenges of the christianity on the horizon of this
perspective, as well as its incidences in the Christian life (spirituality, catechesis and
mission) from the “inter-religious criteriology” proposed by the author. For this, it
adopted the bibliographic metodology for the data collection in published materials in
books, scientific articles and electonic nets. In the reached results, it was possible to
note that, in spite of the challenges from the Christianity in relation to the dialogue
with the others religions, condition for that the “world ethic project” happens, the
“inter-religious criteriology” by Hans Kung makes possible, not only the overcoming
of the challenges, as well as it significative contribution for the project: the person of
Jesus Christ and his mensage. It also was verified the concreteness of the “project”
in the Christian life, in his community and action in the world, with a rich perspective
of the spirituality, catechesis and mission in key of commitment with the project that
require: dialogue, tolerance, respect to the different and own identity. It is a critique,
auto-critique reflection and, in the same time, conformed to the demands of the
“ecumenical paradigm”: the peaceful coexistence and the human promotion, as
condictions to the human and planetary survival.
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1 INTRODUÇÃO

O fenômeno da globalização está posto. Com nuances e matizes diferentes,
mas como realidade abarcando a tudo e a todos. É impossível, hoje, desconhecer
ou não sofrer influência dele. Este fenômeno reclama uma “ética mundial”, pois, não
somente convivemos com problemas ambientais, da tecnologia nuclear e da
engenharia genética, mas também com o crime e o terrorismo globalizados.
A globalização, de certo modo, caracteriza todo pensamento contemporâneo
e consequentemente o teológico e religioso também. Não se pode negar que as
religiões se apresentam, nesse momento da nossa história, como agentes de
política mundial. Se por um lado, no decorrer da história, mostraram seu lado
destrutivo, provocando e legitimando ódio, discórdia, violência e até guerras; por
outro, inspiraram e legitimaram o entendimento, a reconciliação, a cooperação e a
paz.
Dentro do pensar globalizado emergem as questões acerca do pluralismo
religioso. Sabemos das muitas iniciativas visando o diálogo e a colaboração entre as
religiões. Estas estão descobrindo que seus próprios princípios éticos seculares
apóiam e aprofundam os valores éticos que se encontram na Declaração Geral dos
Direitos Humanos. Por isso, reacende no cenário mundial o debate sobre a ética
como conhecimento que valoriza e significa toda a atividade humana: o trabalho, o
valor do tempo, a competência, a excelência, a honestidade. No ano de 1993, em
Chicago, realizou-se o Parlamento das Religiões Mundiais com mais de 200
representantes das várias religiões. Ali definiram, pela primeira vez na história da
humanidade, o seu consenso acerca de determinados valores, padrões e
posicionamentos éticos comuns como base de um “ethos mundial”.
O cristianismo não pode se eximir da importante tarefa de repensar sua
teologia levando em conta todas essas problemáticas e desafios do nosso momento
histórico. Ele traz a pretensão da “singularidade” e da “universalidade” de Jesus
Cristo. Nosso contexto pluricultural exige uma reflexão crítica sobre essa pretensão.
É necessário superar o risco de um totalitarismo exclusivista e absolutista,
enfrentando todo e qualquer obstáculo a uma convivência pacífica com as outras
religiões. Por outro lado, o cristianismo não pode abrir mão daquilo que constitui a
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sua “identidade própria” que é justamente sua vocação universal de salvação para
todos os povos.
O teólogo Hans Küng situa sua reflexão dentro dos desafios, perspectivas e
horizontes apontados pela globalização e pelo diálogo inter-religioso tentando dar
uma resposta aos muitos desafios e questões daí decorrentes, a partir do olhar da
teologia. É um pensador que ultrapassa as fronteiras de seu país e da Igreja
Católica. Possui envergadura teológica capaz de explorar caminhos novos para
articular a fé cristã milenar com as realidades e problemas de nossa atualidade. Está
convencido de que a teologia cristã não trairá sua fidelidade ao evangelho se for
ampliada de uma “centralidade ecumênica” para uma “centralidade éticoecumênica”.
O autor propõe uma urgente solução global para esses problemas que, de
uma forma ou de outra, afligem a todos. Sua perspectiva de solução está na
globalização de princípios morais como o seu projeto de uma “ética mundial”. Este
projeto é gestado na segunda fase do seu itinerário teológico em que o autor se
detém com mais afinco na questão do diálogo inter-religioso, relacionando-o à
preocupação ética fundamental e à sobrevivência humana em vista da paz entre os
povos. Acredita que a exigência da paz mundial, através das religiões mundiais,
provém de amargas experiências do passado e do presente, nas quais as religiões,
com frequência, desempenharam e desempenham um papel fatal.
Na sua análise, não precisamos de uma religião unitária e sim da paz entre as
religiões e que, de fato, todos os líderes das grandes religiões falem e ajam em favor
da paz entre as confissões, as religiões e as nações! Trata-se de “um novo
paradigma de relações globais”, como esboçou em livros como “Projeto de ética
mundial” ou “Uma ética global para a política e a economia mundiais”. Diz que
valores fundamentais devem ajudar a resolver problemas globais, para além de
todas as diferenças de visão de mundo, diferenças culturais, nacionais e religiosas.
Daí a sua interessante proposta de que para haver “paz entre as nações” é
necessário que haja primeiro a “paz entre as religiões”, e isso só se consegue pelo
“diálogo”.
A escolha do autor e da temática a ser pesquisada brotou, não somente do
interesse pessoal, mas da atualidade da questão, bem como do interesse de
concretizá-la, através de pistas, na práxis pastoral cristã. Embora sendo fruto do
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contexto europeu - a teologia e o teólogo - sua reflexão aborda questões que vão
além do limite do seu contexto histórico. A ética, o diálogo inter-religioso e a paz
mundial situam Hans Küng entre aqueles que buscam respostas globais para os
problemas atuais. Seu pensamento merece ser conhecido e divulgado, devido à sua
abrangência e atualidade, resguardadas as limitações e divergências possíveis.
Conhecer, aprofundar e questionar sua proposta ajudará a teologia cristã a
reler pontos fundamentais da revelação como: cristologia, eclesiologia e missão, na
perspectiva do ecumenismo; do diálogo inter-religioso; da ética cristã e da sociedade
em um “paradigma de uma ‘ética mundial”. Isso trará luzes para uma nova postura
no encontro com as outras religiões e a atuação missionária e pastoral das
comunidades cristãs como gestoras da “ética e da paz mundial”.
Diante da proposta do autor permanecem algumas intrigantes perguntas a
serem respondidas através desta pesquisa. São questões que fazem eclodir outras:
Diz dos valores fundamentais que devem ajudar a resolver problemas globais, para
além de todas as diferenças de visão de mundo, diferenças culturais, nacionais e
religiosas. Por que precisamos de um “ethos mundial”? Em que base ele pode ser
fundamentado? Como se pode concretizar seu conteúdo? Qual a contribuição
específica do cristianismo para o projeto da “ética mundial” em Hans Küng? Quais
são os seus desafios e perspectivas na contribuição deste projeto? Quais evidências
o projeto provoca na práxis cristã? O projeto de uma “ética mundial” proposto pelo
autor não está baseado em um critério especificamente cristão, projetando o
cristianismo como absoluto? Pode existir um caminho teologicamente responsável
que permita aos cristãos aceitar a verdade de outras religiões sem renunciar à
verdade da própria religião e, assim, à própria identidade? São questões que se
originam da relação cristianismo, cultura e religiões. O objetivo desta dissertação é
apresentar estes questionamentos tentando respondê-los a partir da proposta do
autor. Sabe-se, contudo, que nem todas as respostas serão satisfatórias, outras
talvez suscitem novas perguntas. Este é um processo de conhecimento, sempre
parcial e limitado, que necessita de aprofundamento e abertura para a contribuição
das várias áreas de reflexão.
Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O Capítulo 1 compreende a
Introdução na qual delimitamos o tema, definimos os objetivos e discorremos as
razões que nos levaram à escolha do tema e do autor. Uma vez elucidado o objetivo
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principal dessa dissertação, vale observar que o presente trabalho não pressupõe a
leitura de toda a bibliografia do autor. Isso se justifica pela amplitude da mesma e
pela delimitação da pesquisa. Contudo, é citada grande parte dessas obras para um
rápido e necessário conhecimento da vastidão da sua reflexão. Aí se percebe seu
esforço e capacidade de colocar a teologia em diálogo não só entre as religiões,
como também diante das grandes questões que são postas pelo contexto mundial.
Sobressai assim o cunho interdisciplinar do seu pensamento. Outra observação que
justifica o interesse pela sua teologia é o fato de ter várias de suas obras traduzidas
para o inglês, italiano, espanhol, francês e português. O que demonstra o grande
interesse pelo seu pensamento.
O segundo Capítulo pretende apresentar o teólogo Hans Küng e, em linhas
gerais, sua proposta teológica em vista do diálogo inter-religioso e da “ética
mundial”. Trata-se de demonstrar o caminho teológico de Küng, sua compreensão e
experiência do sacerdócio católico, bem como a sua atuação enquanto professor.
Nesse contexto será abordada a controversia teológica de Hans Küng com a
Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. O capítulo vai mencionar,
especialmente, na perspectiva da pesquisa aqui proposta, as obras do autor, que
ultimamente, contribuíram para o ecumenismo e o diálogo inter-religioso: Teologia a
caminho (1999), especificamente o item II, da terceira parte do livro, e Projeto de
“ética mundial”: uma moral ecumênica em vista da sobrevivência humana (2003).
Priorizou-se a leitura destas duas obras do autor por estarem relacionadas à
temática da pesquisa. Outras serão conjugadas com as mesmas, na medida em que
toquem na temática em estudo, ainda que por vieses diversos. Nos capítulos terceiro
e quarto as duas obras aqui citadas serão mais aprofundadas e exploradas.
Em seguida se tentará pontuar o marco da sua proposta teológica que pode
ser dividido pedagogicamente em duas fases: a primeira “ecumênica” e a segunda
“ético-ecumênica”. Diz-se “pedagogicamente” porque ambas estão interligadas e
revelam um crescente no seu raciocínio que apresentam desde as origens uma
preocupação “ecumênica”, passando para uma dimensão “macro-ecumênica” e
desembocando na questão ética com a proposta do “ethos mundial”. Fica, portanto,
acenada a questão “ético-ecumênica” como ponto central na teologia de Küng e a
relevância do pensamento do autor que reflete aspectos significativos do contexto
atual.
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O Capítulo terceiro abordará a proposta de uma “ética mundial” na teologia de
Hans Küng. Os grandes problemas mundiais como a fome, a miséria, a guerra, o
descuido com o planeta Terra clamam a urgência e necessidade da “ética mundial”.
O autor está convencido de que a ética precisa ser resgatada, sair do espaço
privado e entrar no cenário das grandes questões de ordem que tocam a todos. Não
basta resolvê-los isoladamente. Por isso, somente uma “ética mundial” conseguirá
reorientar os problemas mundiais. E aqui, para Küng, as religiões têm um grande
contributo a oferecer dentro da questão delicada e desafiante da “verdade” entre as
mesmas e tendo o humano como critério ecumênico fundante da “ética mundial”
baseada na sua proposta do “ethos mundial”. Este último é proposto a se formar, a
partir do “elementar” encontrado entre as várias religiões que convergem para um
princípio absoluto e incondicional da ética: o humano aberto ao transcendente. Se as
religiões possuem este potencial na fundamentação de um “ethos mundial” urge
averiguar sua relação com a ética. Será levantada, aqui, a problemática entre ambas
e apontado o caminho de complementação e interação das mesmas. Uma vez que
as religiões são fundamentais no processo da “ética mundial” em vista da paz entre
as nações e a sobrevivência da humanidade, o diálogo é apontado pelo autor como
condição de fazer acontecer estas urgências. Trabalhar-se-á, pois, as estratégias
em relação à pergunta pela verdade entre as religiões, e a proposta de Küng com
relação a esta problemática, na chamada “criteriologia inter-religiosa”. Uma vez
aprofundada esta proposta apontar-se-á a “firmeza de posição” como ponto de
partida de um verdadeiro e fecundo diálogo entre as religiões. Por fim, a temática
abordada pelo autor e suas propostas nesse “projeto” serão avaliadas, mediante
alguns críticos do seu pensamento, possibilitando assim melhor compreensão e
aprofundamento da sua teologia do diálogo inter-religioso e da questão “éticoecumênica”.
No Capítulo quarto será trabalhado a proposta do “projeto de ética mundial”
do autor em relação ao cristianismo levantando as perspectivas, os desafios e
contribuições do mesmo. Nele se encontra o objetivo principal dessa pesquisa. Será
apresentada uma “leitura” do cristianismo, a partir da proposta do projeto de Hans
Küng. As categorias “cristandade” e “cristianismo” serão trabalhadas com o objetivo
de resgatar o “específico cristão”, na configuração do “projeto de ética mundial”. Na
linha de pesquisa do “Pluralismo religioso, diálogo e sociedade”, este capítulo
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pretende aprofundar nas questões desafiantes próprias do cristianismo para a
configuração do projeto de Küng: as marcas históricas de violência e intolerância, a
mediação única de Jesus como salvador e a igreja como meio de salvação. Aqui a
“criteriologia inter-religiosa” do autor será retomada como chave de interpretação
das dificuldades apresentadas, possibilitando uma compreensão das mesmas em
favor da construção do projeto. No último ponto do capítulo serão apresentadas as
perspectivas e relações do “projeto de ética mundial” na prática da Igreja Católica
Romana, nas dimensões da espiritualidade, catequese e missão. O objetivo é
relacionar, na experiência de Deus (espiritualidade); na fé explicitada (catequese) e
anunciada (missão) do cristão, as consequências decorrentes da proposta do
“projeto de ética mundial” de Hans Küng.
No quinto Capítulo, serão apresentadas as conclusões da pesquisa
sublinhando a especificidade do cristianismo no “projeto de ética mundial”.
Em se tratando do tema da pesquisa, é preciso observar que, levando-se em
conta o momento atual, a cultura deixou de se identificar com o cristianismo. Isso
pode ser uma grande oportunidade para que o mesmo retome sua “inspiração
originária”, recriando-a nos novos contextos históricos. Os temas da ética, do diálogo
inter-religioso e da paz mundial são significativos “registros” para se reler a
mensagem cristã primitiva não de forma idealizada e distorcida, defendendo um
cristianismo “puro”, mas na reaproximação de Jesus de Nazaré, pessoa concreta
que deverá ser sempre a instância de contínuo confrontamento da configuração
histórica do Cristianismo. Deverá ser ele o critério da verdade do cristianismo, seja
na experiência de fé do sujeito, na sua explicitação na comunidade e no testemunho
da mesma.
A pesquisa, portanto, terá seu foco na segunda fase (ético-ecumênica) do
pensamento de Küng, que culminou, posteriormente, num grande projeto ético para
a humanidade. Será focalizado o seu “projeto de uma ética mundial”, seu objetivo,
motivações e razões com o intuito de averiguar as perspectivas, desafios e
contribuições do cristianismo neste mesmo projeto. A pesquisa acerca da reflexão
do autor tomará como partida o ano de 1990 quando, se publicou sua primeira obra
contemplando esse assunto: Uma ética global para a política e a economia mundiais
(KÜNG, 1990). Não serão pesquisadas as outras tradições religiosas, a não ser
como referência em relação ao nosso objetivo que é especificamente o cristianismo.
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A metodologia aqui utilizada foi a análise sistemática e hermenêutica crítica
de textos, livros, artigos de Hans Küng relacionados à segunda fase do seu
pensamento teológico que se configura no “projeto de um ethos mundial”, bem como
de outros autores selecionados e relacionados ao tema. Houve também reunião de
informações e dados, a partir da participação de seminários e eventos relacionados
ao tema. Logo, o tema é desenvolvido através de uma pesquisa eminentemente
bibliográfica. Procurou-se partir de uma questão central, abrindo-se às outras, até
chegar a uma razoável elucidação. Tentou-se, assim, o aprofundamento paulatino
de uma questão tentando evitar grandes saltos. Esta pedagogia facilita articular a
delimitação do assunto pesquisado na obra do autor, em confronto com um contexto
ou área determinada. Mas, como todo método, tem também suas lacunas. Tem
possibilidade e limitação. Esta consciência torna presente o sentido de processo, de
crescimento e amadurecimento de toda reflexão, aqui, especificamente, teológica.
Cabe lembrar, devido à riqueza do conteúdo estudado, que certamente essa
dissertação abrirá possibilidades para ulteriores pesquisas e aprofundamentos. O
que por hora é apresentado, parte dessa convicção.
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2 HANS KÜNG: BIOGRAFIA E TRAJETÓRIA TEOLÓGICA

O momento atual desafia o pensamento, a sociedade e as religiões, diante
dos grandes problemas surgidos a partir da globalização: “A globalização da técnica,
da economia e da mídia acarretou também uma globalização de seus problemas
(dos mercados financeiros e do trabalho até a ecologia e o crime organizado)”
(KÜNG, 2001, p.108). Neste cenário, o problema original da sobrevivência da vida
humana na Terra se coloca de maneira crucial e pungente. Em termos ambientais,
no sentido da necessidade da manutenção e implemento do equilíbrio de toda a
vida; em termos éticos, face às grandes e imponderáveis desigualdades entre
diversos grupos humanos; e quanto às situações existenciais, considerando-se a
felicidade no âmbito restrito do consumo e da sobrevivência material. Esta situação
marca, na concepção de Herrero, quatro vergonhas político morais:
[...] a situação atual, e a nível mundial, está marcada fundamentalmente por
quatro vergonhas político morais que afetam gravemente a nossa
existência: a fome e a miséria que conduz à inanição e à morte de um
número cada vez maior de seres humanos e de nações; a tortura e a
contínua violação da dignidade humana, sobretudo em Estados despóticos;
o crescente desemprego e disparidade na distribuição de renda e riqueza; e
a ameaça de destruição da humanidade pelo perigo - ainda não totalmente
superado - de uma guerra nuclear e pelo desequilíbrio ecológico
(HERRERO, 1999, p.11).

O teólogo Hans Küng (2004c) situa sua reflexão dentro dos desafios,
perspectivas e horizontes apontados pela globalização e que Herrero (1999)
sintetiza bem neste seu texto. Küng tenta dar uma resposta às questões daí
decorrentes a partir do olhar da teologia. A proposta que faz de um “ethos mundial”
nasce das perguntas do homem de hoje, com seus desafios e questões num mundo
globalizado: o desafio das diversas tradições religiosas; a consciência de fato e de
direito do pluralismo religioso; o desafio da convivência pacífica; a sobrevivência da
humanidade e do planeta Terra; a ameaça do fundamentalismo; no âmbito católico
específico, a tendência do magistério petrino atual de uma visão eclesiocêntrica,
fechando-se e endurecendo-se no diálogo com a contemporaneidade, marcando um
descrédito com as linhas gerais do Concílio Vaticano II (1987a-e), que abriu a Igreja
católica para o diálogo inter-religioso, o ecumenismo, a colegialidade episcopal e o
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conceito de igreja “Povo de Deus”.1
Hans Küng (2004c) propõe uma urgente solução global para esses problemas
que nos afligem a todos. Sua perspectiva de resposta está na globalização de
princípios éticos com a proposta de um “ethos mundial”. Herrero diagnostica a
mesma necessidade ao afirmar que “[...] nossa civilização coloca cada ser humano,
cada nação, cada cultura em face de uma problemática ética comum. [...] surge a
urgente necessidade de uma ética da responsabilidade solidária” (HERRERO, 1999,
p.10). A proposta do “projeto de ética mundial” é gestada na segunda fase do seu
itinerário teológico onde Küng se detém com mais afinco na questão do diálogo
inter-religioso, relacionando-o à preocupação ética fundamental, à sobrevivência
humana em vista da paz entre os povos.
Com o objetivo de compreender melhor a proposta de sua reflexão teológica
em prol do diálogo inter-religioso e da “ética mundial” o capítulo apresentará
brevemente quem é Hans Küng, suas obras de destaque na perspectiva do projeto,
sua proposta teológica bem como as relevâncias do seu pensamento no contexto
atual da teologia e da nossa sociedade.

2.1 Elementos biográficos

Hans Küng é consciente dos imensos riscos que corre hoje a humanidade,
nesses tempos de novos conflitos étnico-religiosos e de afirmação dos dogmatismos
e fundamentalismos. É também um grande otimista. Sua reação não é a defesa de
um futuro sombrio de “choque de civilizações”. Acredita numa perspectiva distinta,
dialogal, que ultrapassa o horizonte cerrado dos confrontos, e visualiza uma
dinâmica possível de paz entre as religiões e entre as nações.
1

Em entrevista que Hans Küng concedeu a Nicolas Bourcier e Stéphanie Le Bars e que está
publicada no jornal francês Le Monde, 25-02-2009, afirma: “Bento XVI tem uma posição ambígua
sobre os textos do Concílio, porque ele não se sente cômodo com a modernidade e a reforma. Ora, o
Vaticano II representou a integração do paradigma da reforma e da modernidade na Igreja católica. O
Mons. Lefebvre nunca a aceitou, e seus amigos na Cúria também não. E nisso Bento XVI tem certa
simpatia pelo Mons. Lefebvre”, acrescenta: [...] “Eu penso que ele defende a ideia do ‘pequeno
rebanho’. É um pouco a linha dos integristas que calculam que, mesmo se a Igreja perder muitos de
seus fiéis haverá uma Igreja elitista, formada de ‘verdadeiros’ católicos”. (REFLEXÕES Teológicopastorais, 2009).
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Uma vez que o pensamento é fruto do contexto social, existencial e político no
qual está inserido o sujeito pensante, urge conhecer melhor quem é Hans Küng.
Perceber-se-á que a sua vida pessoal tem características marcadas pelas suas
escolhas de vida religiosa (sacerdote), de pensador (teólogo) e no magistério
(professor). Revela-se alguém sempre aberto ás questões atuais fazendo da
reflexão teológica um espaço de crítica em relação à sociedade, às igrejas cristãs e
às religiões. Isso lhe custou uma grande controversia com Roma. Seu pensamento
conheceu duas fases: ecumênico e ético-ecumênico. Por isso, pensa na “Teologia a
caminho” que desembocará num “Projeto de ética mundial” fazendo da questão
“ético-ecumênica” a centralidade de sua teologia. O capítulo abordará traços da vida
e da reflexão de Hans Küng.

2.1.1 O sacerdote, o teólogo e o professor

Hans Küng é sacerdote católico, ordenado no ano de 1954, na Basílica de
São Pedro, Roma. Completou no dia 10 de outubro do ano de 2004 cinqüenta anos
de sacerdócio muito embora não tivesse convicção que aí chegasse: “Por muito
tempo pensei comigo que dificilmente haveria de chegar aos cinqüenta anos - e num
jubileu de cinqüenta anos de sacerdote, nem pensar!” (KÜNG, 2004a, p. 95). A
dúvida de chegar a esta data e jubileu está relacionada à experiência da doença e
da perda de seu irmão: “Para mim, de qualquer forma, isso sempre esteve
associado à doença mortal de meu irmão Georg naquela manhã, a caminho de
minha primeira missa em São Pedro; só lhe foram dados 23 anos de vida” (KÜNG,
2004a, p. 95).
Ordenado sacerdote levou “uma vida de extrema intensidade, cansativa e
excitante, interessante, sem dúvida, por vezes num ritmo vertiginoso” (KÜNG,
2004a, p.95). Trabalhou na pastoral em Hofkirche, na cidade de Lucerna, apenas um
ano e meio. Ao longo dos anos se mostrou consciente que também o ministério,
como a própria vida, “continua o mesmo, e, entretanto se modifica”.
Nessa perspectiva defende um culto, uma liturgia próxima às pessoas
incentivada pelo Concílio Vaticano II (1987) e, por vezes, desconhecida pelo

20
excesso de legalismo e burocracia das autoridades eclesiais. Isso já revela sua
compreensão dinâmica e não estática da vivência cristã e consequentemente do
sacerdote:
Ganhamos uma nova liberdade e abertura e não queremos que ela nos seja
retirada por um decreto qualquer dos burocratas romanos ou por seus
submissos representantes em nosso país. Queremos uma liturgia viva, mas
não um liturgicismo ou um legalismo, e muito menos uma inquisição para
denunciar aqueles que, em alguns pontos que não são essenciais,
distanciam-se do que está prescrito - quase sempre para que as pessoas
possam se reconhecer na celebração (KÜNG, 2004a, p.97).

Ao relatar sua forte experiência com o cardeal primaz da Bélgica, onde ambos
celebraram uma eucaristia, pode-se perceber aspectos que definem sua
compreensão simples e espontânea da mesma. Despojada, celebrada não só em
espaços “sagrados” tendo como essencial o que Jesus tinha na última ceia:
Quando uma vez recebi em minha casa, junto ao lago Sempach, o primaz
da Bélgica, cardeal Suenens - um dos quatro moderadores do Concílio
Vaticano II -, ele me perguntou onde é que poderia celebrar a eucaristia na
manhã seguinte. Respondi: "Lá em cima, na capela do hospital, ou, se o
senhor preferir não aparecer, aqui mesmo na minha sala de jantar". Ele me
perguntou se eu tinha tudo quanto era necessário para a celebração da
eucaristia, e respondi: "Tenho tudo quanto Jesus tinha na Última Ceia: pão
e vinho". Ele ficou surpreso, sorriu, e, na manhã seguinte, celebramos uma
belíssima eucaristia em memória de nosso comum Senhor (KÜNG, 2004a,
p.100).

Olhando de modo crítico algumas de nossas celebrações eucarísticas
percebe-se claramente o quanto ela se afastou dessa “essencialidade”. Se “a
eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a eucaristia” o que se revela na celebração é
justamente a concepção eclesial ali alimentada e reafirmada. Uma concepção de
Igreja triunfal e hierárquica, gera uma liturgia triunfal e hierárquica. Não é diferente
com relação ao sacerdócio. Na liturgia transparece a compreensão que se tem do
mesmo.
O sacerdócio, no sentido de ser presbítero, para o autor está ligado ao
próprio modelo de Jesus: “serviço permanente de dirigir a comunidade pela palavra
e pelo sacramento, no Espírito e segundo o modelo de Nosso Senhor Jesus Cristo”.
Assim é possível ficar no que é essencial do sacerdócio, “e não por vezes dentro de
uma ideologia que procura separar o sacerdote do povo” (KÜNG, 2004a, p. 101).
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Os cinqüenta anos de ministério possibilitaram “fazer distinção entre o que é o
essencial e o que não é” (KÜNG, 2004a, p.101). Deve a Igreja procurar as respostas
de espaço, chance e novas possibilidades de ação frente à sua profunda crise
pastoral que começou a se delinear a partir de meados da década de 1960, sob o
foco do “essencial”. Para Hans Küng, o ministério sacerdotal urge de mudanças na
sua compreensão: não é necessariamente “ad aeternum” como a Igreja ensina:
“Pois esse não é um serviço necessariamente vitalício” (KÜNG, 2004a, p.101). É
possível exercê-lo em sintonia com outra profissão: “Eu me tornei professor
universitário e sempre vi nisso não apenas uma tarefa acadêmica, mas também uma
tarefa humana e pastoral” (KÜNG, 2004a, p.102). É um serviço que não precisa ser
compreendido fora do mundo, ter vestes especiais e estado diferenciado dos outros:
Sim, este serviço não precisa ser necessariamente um estado social. Muitos
símbolos e privilégios de estado, uma determinada veste e um determinado
comportamento, que antes nos diferenciavam do povo, foram deixados para
trás. O padre de hoje quer ser um cristão entre os cristãos, um homem entre
os homens. Eu próprio, de qualquer maneira, tive que movimentar-me em
ambientes extremamente diversos e mesmo na própria família não quis
interferir como "padre" (KÜNG, 2004a, p.102).

Sabe-se que a Igreja Católica Romana ordena seus sacerdotes sob a
condição de viverem o celibato. Coube a João XXIII pronunciar, em tempos mais
recentes, com manifesta clareza, o que, dogmaticamente, sempre foi a doutrina da
Igreja. Numa conversa com o filósofo Etienne Gilson, ele teria dito que o ministério
sacerdotal não exige intrinsecamente o celibato:
Não, nessa questão Jesus nos dá plena Liberdade: "Quem puder
compreender, compreenda" (Mt 19,12) - mas ele não acrescenta: mesmo
quem não o puder, terá de compreender! Com exceção de Paulo, todos os
seus apóstolos eram e continuaram sendo casados (KÜNG, 2004a, p.103).

Porém, Küng não desconhece o valor e o significado do celibato: “E não
posso negar que muita coisa que consegui realizar, em livros, viagens e cursos no
exterior, eu não o teria podido fazer desta forma se tivesse que cuidar de uma
família e da educação dos filhos” (KÜNG, 2004a, p.104).
Ele vai mais longe se fazendo voz de todos que estão convencidos de que o
sacerdócio pode também ser exercido pelas mulheres. Justifica sua convicção
recordando o papel delas nas comunidades dos discípulos de Jesus e até do

22
sustento material que davam à evangelização. Recorda que as comunidades de São
Paulo não seriam possíveis sem a liderança das mulheres: “Não é sem razão que
Paulo as menciona de maneira especial em suas cartas, nominalmente e com muito
respeito - mesmo uma certa Júnia, em Roma, como ‘eminente entre os apóstolos"
(Rm 16,6) (KÜNG, 2004a, p.105).
E se as mulheres ainda não podem exercer o ministério sacerdotal é porque a
Igreja nos séculos seguintes as suprimiram sistematicamente. Hoje elas voltam a ser
reconhecidas, ainda que de modo atrasado pela Igreja Católica Romana:
Só agora, na era da democracia e da igualdade de direitos, elas
conseguiram ser admitidas a todos os postos em algumas igrejas cristãs.
Atrasada, como sempre, a Igreja católica romana terá que acompanhar a
mudança, pois em Cristo, como diz Paulo na Epístola aos Gálatas, não há
escravo nem senhor, não há homem nem mulher (cf. 3,28) (KÜNG, 2004a,
p.105).

Pode-se dizer que Küng (2004a) traz uma consciência crítica sobre o
sacerdócio cristão católico e assim o procurou exercer ao longo de sua vida
reconhecendo, ao mesmo tempo, seu valor. Tal postura tem seu preço e suas
consequências. Não transparece em seus escritos uma amargura e arrependimento
por ter empreendido o caminho da vocação sacerdotal. Apesar de levantar questões
“polêmicas” sobre o sacerdócio, não solapa seu fundamento e razão de existir na
comunidade cristã. As críticas que foram apresentadas são coerentes com a sua
teologia cristológica e eclesiológica. É daí que decorre sua teologia ministerial.
Hans Küng não é apenas um sacerdote do culto. É alguém comprometido em
“dar as razões de sua fé”. Nessa tarefa, tomou como parceira a reflexão teológica
numa perspectiva sempre mais aberta ao diálogo com o mundo, as Igrejas e as
outras religiões. Percorrendo o seu itinerário como teólogo, pode-se compreender
seu coerente compromisso em prol do ecumenismo, do diálogo inter-religioso e da
“ética mundial” em favor da paz e da sobrevivência humana. É um dos maiores
teólogos cristãos do nosso tempo, autor de inúmeras e conceituadas obras no
mundo todo. Foi a teologia que o tornou autoconsciente:
Autoconsciente, sim; seguro de mim, eu não o diria. O que me faz
autoconsciente é o conhecimento adquirido em um sem-número de horas,
do dia e da noite, conhecimento que me fortalece contra a ignorância e
contra a arrogância de toda espécie. Mas não chamaria a isso de segurança
de mim mesmo, porque na verdade não o sou (KÜNG, 2004a, p.98).
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A reflexão o ajuda a descobrir o sentido da vida e o modelo “que é Jesus, o
Cristo, com sua mensagem e com seu destino” (KÜNG, 2004a, p. 98). Nessa
mensagem ele se encontra e vive. Compreende que a teologia é o caminho para
entender melhor este mistério:
E me empenhei sem limites para entender melhor este mistério. Durante
anos aprofundei-me nos evangelhos, estudei inúmeras obras de ciência
bíblica e sobre o mais antigo dos evangelhos, o de Marcos, dia por dia fiz
pregação, perícope por perícope, na missa diária do hospital da cidade onde nasci. Com isso, naturalmente, vim a perceber muita coisa, também no
que se refere à minha pessoa e ao meu sacerdócio (KÜNG, 2004a, p.99).

Na Universidade de Tübingen, sua reflexão teológica abordou temas sobre a
posição crítica do cristianismo no mundo, a libertação da verdadeira catolicidade do
cristianismo e a reconciliação ecumênica entre as igrejas cristãs. Mesmo hoje
continua fazendo da sua postura teológica uma instância crítica a certas orientações
do magistério católico:
Em seu posicionamento em relação à primeira encíclica, Küng sinaliza que,
com Bento XVI, tanto antes como agora, ele nutre expectativas em vista de
consequências para as estruturas eclesiásticas e as regulamentações
jurídicas. Ele espera deste Papa uma segunda encíclica, não sobre o amor
de Deus e de Jesus Cristo e sobre o agir caritativo da Igreja e de suas
organizações, porém sobre as estruturas da justiça na própria Igreja
institucional e sobre o trato amoroso com todos os diversos grupos: com os
homens e as mulheres que usam meios de prevenção; com os separados e
novamente casados; com os sacerdotes segregados por causa do celibato;
com as vozes críticas dentro da Igreja; com os ministros protestantes e
anglicanos, a quem se recusa a validade das celebrações da Eucaristia
(KUSCHEL, 2006, p.19-20).

Nos capítulos terceiro e quarto serão apontadas outras críticas elaboradas por
Hans Küng, a partir de sua teologia, que são inferidas mediante certas posturas do
magistério. Por esse motivo, ele sempre foi considerado um teólogo “polêmico”.
Mostra-se sempre inconformado com posturas demasiadamente “clericais” e
“romanizadas”. Não é leviano em suas observações e pontuações. Reflete sempre
como “um dentro” da Igreja. Reitera seu compromisso com Jesus Cristo e a sua
Igreja. Contudo, é coerente com o que pensa, mesmo que isso lhe custe não poder
mais ensinar como teólogo católico, questão que será abordada mais a frente.
Não quis ficar apenas no escritório desenvolvendo a sua teologia. Sempre se
preocupou de levá-la para as salas de aula, congressos e encontros. Abraçou o
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magistério desde muito jovem.
Küng cursou Filosofia e Teologia de 1948 a 1955 na Pontifícia Universidade
Gregoriana, em Roma. Em 1955 estudou na Sorbonne e no Institut Catholique, em
Paris. Doutorou-se em teologia em 1957 com uma tese sobre o teólogo Karl Barth,
sob a direção de Louis Bouyer. O título da tese é “Justification” (KÜNG, 1955) em
que trata da questão da justificação da fé.
Foi nomeado professor da Universidade de Tübingen, fundada em 1477, com
poucos anos de ordenado, assumindo a cátedra de Teologia Fundamental. Exerceu
essa função de 1960 a 1996 como professor de Teologia Dogmática e Ecumênica
com liberdade adquirida ao longo dos anos de experiência:
Em todas estas décadas nunca defendi uma concepção que não tivesse
estudado em profundidade, quase sempre expondo-a por escrito; pois,
afinal de contas, foi isso que me foi confiado e para isso dediquei meu
tempo. E raramente puderam mostrar-me verdadeiros erros e enganos.
Apenas achou-se, por vezes, que eu não estaria sendo bastante católico, ou
pelo menos não bastante católico-romano (KÜNG, 2004a, p.97).

Exerceu a carreira de docente na Universidade por 36 anos, sendo o seu
último semestre letivo em 1996. A partir daí passa à condição de professor emérito e
presidente da Fundação para uma “ética mundial”.
Em junho de 1962, foi convidado pelo bispo de Rottenburg - Carl-Joseph
Leiprecht - para acompanhá-lo ao Concílio Vaticano II (1962-1965) como perito. E
em novembro do mesmo ano vem confirmado pela Secretaria de Estado do Vaticano
como “perito oficial” do Concílio. Sua atuação foi muito importante, e o influxo de seu
pensamento nos documentos aprovados pelo evento se fez sentir em temas
importantes como a “dimensão carismática da igreja”, a “permanente necessidade
da reforma da igreja”, a “centralidade do reino de Deus”, a “colegialidade episcopal”
e a ideia da “igreja como povo de Deus”. Mais tarde relata o que significou essa
nomeação para sua vida e também a consciência de não ser mais “protegido” no
pontificado de Karol Woytila:
Naturalmente, teve um grande significado para mim quando o maior papa
do século passado, o inesquecível João XXIII, me nomeou em 1962
assessor conciliar - o único reconhecimento de meu trabalho que me foi
dado por parte da direção da Igreja. Seu sucessor Paulo VI ainda manteve
sobre mim sua mão protetora quando critiquei a encíclica do celibato, a
encíclica da pílula e, por último, a exigência da infalibilidade. Só sob o novo

25
papa da Polônia é que - exatamente no jubileu dos 25 anos de minha
ordenação sacerdotal-, numa ação obscura e nebulosa, me foi retirada a
autoridade para ensinar. Mas mesmo na concepção romana continuei sendo padre de pleno direito, e nos 25 anos seguintes pude fazer a experiência
de que, mesmo sem o passaporte de Roma, pode-se andar muito bem pelo
mundo (KÜNG, 2004a, p.103).

Tem convicção que muitas questões morais e disciplinares da Igreja não se
referem a Jesus de Nazaré, mas ao catolicismo romano:
Pois estou convencido de que deve haver uma contracepção responsável,
de que deve haver ordenação de mulheres, de que devem ser reconhecidos
os cargos e celebrações eucarísticas protestantes e, por fim, que deve
haver uma reunificação das igrejas separadas. E assumo a liberdade, que
me é dada pelo evangelho, de criticar bispos renegados, que hoje
condenam o que ontem, como professores ou pastores, defenderam
(KÜNG, 2004a p.97).

A crítica teológica de Hans Küng custou-lhe um afastamento do direito de
ensinar como teólogo católico. Ensinava “criticando” e questionando doutrinas
tradicionais e o dogma da “infabilidade papal”. Algumas de suas publicações em
torno da questão da Igreja provocaram reações adversas em Roma, suscitando uma
declaração do então Santo Ofício, em 1975, contra duas de suas obras.
Em 1980, Küng foi obrigado a deixar a Faculdade Teológica Católica em
razão da suspensão de sua “missio canônica”. Tornou-se professor independente
de Teologia Ecumênica e diretor do Instituto de Pesquisa Ecumênica da
Universidade de Tübingen. É presidente da Fundação Weltethos.2 A partir daí
concentra-se de forma mais incisiva na temática das religiões mundiais e o diálogo
inter-religioso, ou ainda, ao projeto de uma teologia ecumênica inter-religiosa
(KÜNG, 1999 a).
Essa “proibição” foi alvo de debate internacional. O que levou Roma a tomar
esta medida disciplinar contra a reflexão teológica de Hans Küng? Como Küng se
posicionou perante esta “medida disciplinar”?

2

Em 1990, o autor desenvolveu suas idéias em moldes mais amplos no livro Projekt Weltethos “Projeto de ética mundial”, que teve enorme repercussão, tendo sido traduzida para cerca de dez
línguas. Só na Alemanha dela foram vendidos mais de 100 mil exemplares, de acordo com
informações contidas na obra “Uma “ética mundial” e Responsabilidades Globais” de 1999. Em
decorrência disso, o conde e a condessa Von der Groeben criaram a Fundação Weltethos, da qual
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2.1.2 A controversia teológica entre Hans Küng e Roma

Conforme se pôde demonstrar até aqui, Hans Küng desde o início do
exercício da sua função como teólogo e professor se apresentou como
“questionador” e “polêmico”. Na realidade, sua opção foi de fazer uma teologia
“crítica-ecumênica” e não apenas de “justificação” da doutrina católica Romana. É
um caminho árduo, como ele próprio disse em outras ocasiões. Seu embate com a
conferência Episcopal Alemã e a Congregação Romana é consequência da sua
opção.
Para Queiruga, desde a publicação da sua tese doutoral no ano de 1957,
sobre a doutrina da justificação de Karl Barth, “a teologia de Küng já dera o que
falar” (QUEIRUGA, 1998, p.46). Mas é no ano de 1967 que crescem os conflitos.
Nessa ocasião ele publica seu livro sobre a Igreja (Die Kirche, 1967) culminando
com outro livro sobre a Infabilidade Papal (Unfehlbar Eine Anfrage), em 1970. Aí se
acirra a polêmica em torno à sua teologia. Advertido pela Conferência Episcopal
Alemã e a Congregação para a Doutrina da fé a se explicar, Küng responde com
outro escrito: Falível? Um balanço (Fehlbar Eine Bilanz, 1973). Foi praticamente
uma década de conflito entre o teólogo e o magistério da Igreja. Houve alguns
momentos de trégua, com tentativas de aproximação entre Roma e Küng que durou
até o ano de 1975.
Acontece então um acirramento da relação quando publica um novo livro: Ser
cristão (Christ Sein, 1975). Diante do fato “a conferência episcopal alemã publica em
novembro de 1977 uma declaração doutrinal sobre o livro, com sérias correções em
pontos fundamentais como a divindade de Cristo e sua ressurreição” (QUEIRUGA,
1998, p.48). O Papa João Paulo II escreveu uma carta à Conferência Episcopal
Alemã pontuando os erros teológicos de Hans Küng, que no seu parecer traem a sã
doutrina católica3. O clima de controvérsia volta a aumentar entre Roma e Küng. É
seguido de uma pequena trégua, especialmente por ocasião da publicação do livro:
“Deus existe?” (Existiest Gott? 1978). Nessa obra, Küng se demonstra “mais
conciliador e procura ser mais explícito a respeito da divindade de Jesus”
Küng se tornou presidente.
3
(VATICAN, 2009).
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(QUEIRUGA, 1998, p.48).
Em 1979 chega-se no auge do conflito. Küng faz chegar às prateleiras dois
escritos “polêmicos” em relação à Igreja e ao dogma da infabilidade Papal: “no
prefácio do livro de A.O. Hascer Wie der Papst unfehlbar wurde (Como o Papa se
tornou infalível) e num livro pequeno Kirche-erhaltern in der wahrheit (A Igreja
sustentada na verdade?) renova, sem modificações, sua tese sobre a infabilidade”
(QUEIRUGA, 1998, p. 49). Era de se esperar uma rápida reação de Roma e da
Congregação Alemã. Mediante essa “conturbação”, Roma declarou a retirada da
“missio canônica” de Hans Küng. Ele não poderia mais lecionar teologia nas
universidades católicas e não é mais reconhecido como teólogo católico
(QUEIRUGA , 1998)4. Para a Sagrada Congregação da doutrina da fé, Küng se
afastava da “verdade completa da fé católica”. Mas quais eram os pontos
conflituosos apontados na reflexão teológica do autor que geraram toda a polêmica
e consequentemente a retirada da sua “missio canônica”?
Para a Sagrada Congregação os pontos conflituosos e questionáveis na
teologia de Hans Küng (1976) são os seguintes: a questão da infabilidade da Igreja;
a celebração exclusiva da eucaristia por sacerdotes; a igualdade essencial de Cristo
com o Pai; e a virgindade de Maria. É óbvio que no aspecto geral existem diferentes
pontos de relevância dos aqui elencados. O mais importante é, sem dúvida, o que se
refere à divindade de Cristo e sua relação com o Pai. No livro intitulado Christ sein
(Ser Cristão, 1976) não professava a preexistência e a Divindade de Cristo. Jesus
Cristo é tido tão somente como “lugar-tenente” ou “encarregado de Deus junto aos
homens:
Não seria, talvez, mais adequado aos testemunhos neotestamentários e à
mentalidade preponderantemente histórica do mundo moderno tomar como
ponto de partida, a exemplo dos doze discípulos, o concreto homem Jesus,
sua mensagem e seu aparecimento histórico, sua vida e destino, sua
atuação e realidade históricas, a fim de buscar a sua unidade com o Pai, a
partir do relacionamento desse homem Jesus com Deus? (KÜNG, 1976,
p.111).

4

Queiruga relata, em sua exposição sobre o ocorrido que após a revisão de uma delegação de
bispos alemães, junto ao papa (28 de setembro de 1978), no processo contra Küng, o seu bispo
ordinário Moser, toma posição a seu favor. Ao pedir Küng que, no entanto, faça algumas precisões de
conteúdo, este rejeita o pedido. Com certeza por não estar de acordo com o processo a que estava
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Segundo Queiruga, “Küng afirma expressamente crer dentro da tradição
fundamental aberta pelos grandes concílios da antiga Igreja; o que pretende é tornar
acessível essa verdade aos homens do nosso tempo” (QUEIRUGA, 1998, p.51).
Sabe-se que as grandes críticas ao autor, especificamente no que tange à sua
cristologia, versam mais sobre a linguagem por ele utilizada. No item 3.3.4 que
abordará as críticas à teologia de Küng, esse ponto será explicitado. Uma questão
que nem sempre é tranqüila na Igreja é a relação do teólogo com o Magistério oficial
da Igreja. Várias vezes criam-se embates devido a não clareza de funções e
instâncias dessas duas dimensões importantes na Igreja: a orientação clara do
magistério como guardião da “sã doutrina” e a liberdade de reflexão do teólogo para
melhor dar as razões da mesma.

2.1.3 A liberdade de reflexão do teólogo

Com a emergência do sujeito na modernidade e o processo da secularização
que trouxe a perda do monopólio das instituições religiosas clássicas e o pluralismo
religioso, surge a consciência da diversidade religiosa. Essa requer de todo crente
uma nova postura e perspectiva teológica que consiste em reconhecer o significado
positivo das diversas tradições religiosas no plano da salvação. Neste horizonte
caminhará com certeza a teologia do século XXI. Ou seja, explicitar teologicamente
a possibilidade de um pluralismo de princípio, que dependeria do próprio desígnio de
Deus. Não corresponderia este a uma vontade misteriosa de Deus?
Com o compromisso de responder seriamente a esta questão temos os
teólogos pluralistas, não defendendo a redução de todas as Religiões a uma única,
mas a busca de “aspectos em comum” entre elas, seja partindo de uma antropologia
geral, ou de uma estrutura formal da Religião ou de responsabilidades éticas
comuns. Têm uma intenção que busca potenciais pontos em comum em favor da
paz e da sobrevivência da humanidade. Neste grupo a tendência é buscar graus de
“auto compreensão” comuns entre as Religiões, sobretudo uma práxis compartilhada
de resistência ao sofrimento humano. Hans Küng se encontra na perspectiva
sendo submetido. E por isso, “o Papa confirma a decisão da congregação” (QUEIRUGA, 1998, p.49).
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pluralista inclusivista. Sua teologia será mais bem compreendida dentro deste
horizonte.
Existe, por parte da Congregação, pouca abertura nesse sentido. Daí a
grande dificuldade, não de compreender as ideias dos teólogos, mas de estar aberta
a interpretar generosamente os objetivos deles. O trabalho desses, olhado com
simpatia, busca servir exatamente ao mesmo propósito de toda a Igreja e da
Congregação, isto é, tornar a mensagem da igreja inteligível neste novo mundo pósmoderno. Este é o desejo de Hans Küng como nos lembra Faustino Teixeira: "Não
se pode negar a sede de liberdade e o espírito incansável de luta de Hans Küng em
favor de uma presença distinta da igreja no cenário contemporâneo e de uma
ecumene planetária” (TEIXEIRA, 2010).
Cabe lembrar que a teologia oficial é proclamação, não hermenêutica. De
certa forma, essa atitude [do Vaticano] é relativamente apropriada, porque o papel
central da Igreja é a proclamação do Evangelho. O que pode ser questionado é o
elemento “de controle” no comportamento burocrático do Vaticano. “Há uma séria
desconexão entre o Evangelho do amor e da liberdade, e os procedimentos quaselegais, secretos e injustos com horríveis conseqüências punitivas” (LAKELAND,
2010). O elemento “de controle” é exagerado, primeiramente porque eles parecem
não entender a tarefa teológica. O papel do teólogo tem a ver com a sua natureza
hermenêutica, movendo-se, em uma espécie de estilo sacerdotal ou mensageiro
entre a Tradição eclesial e os tempos em que nós vivemos. A teologia traz a
sabedoria extraeclesial contemporânea para a interpretação do Evangelho, e o
Evangelho, para a iluminação do nosso mundo do dia de hoje. A tarefa não deixa de
ser tentadora, ambígua e desafiadora. Talvez o erro de Roma seja compreender que
a pregação e a pesquisa teológica não são a mesma coisa, e que cada uma deve
respeito à outra.
Em geral, a comunidade teológica está se autocorrigindo. O diálogo entre os
teólogos, substancialmente, tem ocorrido há algum tempo e irá continuar. A
intervenção do Vaticano deve ter caráter apenas pontual, isto é, manifestar-se de
acordo com as práticas judiciais reconhecidas internacionalmente. Do ponto de vista
prático, a Comissão Teológica Internacional (CTI) é quem tem competência para
acompanhar os estudos teológicos e não a congregação para a doutrina da fé, que
ora cumpre esse papel. Esta comissão deve ser razoavelmente representativa das
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muitas vozes da teologia católica, e não uma CTI composta apenas por uma
perspectiva teológica.
Como grande pensador, Küng expressou a atitude livre do teólogo e legou à
reflexão teológica obras que marcaram sua contribuição na reflexão sobre o diálogo
inter-religioso, a ética e a paz mundial. O item seguinte apresentará uma síntese das
questões tratadas nessas obras em linhas gerais. O conteúdo das mesmas será
aprofundado ao longo do terceiro e quarto capítulos, pois eles norteiam o objetivo da
pesquisa dessa dissertação.

2.2 Obras de Hans Küng sobre o ecumenismo e o diálogo inter-religioso

O pensamento teológico de Hans Küng representa uma teologia que não se
esgota na interpretação do passado. O autor tem o compromisso de trilhar novos
caminhos de reflexão, a partir dos desafios trazidos pelas mudanças e pelas crises
do tempo presente. Seu compromisso com a fé cristã o leva a se posicionar
criticamente diante dos problemas causados pela nossa civilização como a guerra
entre as nações e religiões e a paz mundial. Dentre muitas e significativas obras que
tratam do assunto, destacam-se a “Teologia a Caminho (1999a)” e o “Projeto de
ética mundial” (2003a). São duas obras que expressam a evolução do seu
pensamento teológico. Elas representam bem a perspectiva teológica do autor no
debate do diálogo inter-religioso, do ecumenismo, da paz e “ética mundial”. Pode-se
compreender a proposta dinâmica da reflexão de küng com a expressão uma
“teologia a caminho”.

2.2.1 Uma Teologia caminhante (1999)

No livro “Teologia a caminho”, (KÜNG, 1999a) Hans se ocupa com questões
complexas que se encontram no cenário da teologia, nas últimas décadas. É
resultado de todo um caminho teológico. Levanta qual a importância dos clássicos
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conflitos entre católicos, protestantes e ortodoxos, em torno da questão da “Escritura
e Tradição”; do “dogma” e do “magistério eclesiástico”. Aborda a questão dos
“critérios” e “normas” que a teologia cristã deve assumir para não ser infiel à sua
identidade. Encara a problemática do novo nas ciências naturais e na teologia e o
problema da verdadeira religião.
O autor deixa entrever de modo claro e objetivo como faz e deseja continuar
fazendo teologia: “Este livro é um documentário sobre um método de pensamento
teológico. Revela os critérios e as normas de como faço e pretendo continuar
fazendo teologia” (KÜNG, 1999a, p.11). A sua teologia é ecumênica: “Em confronto
com diversas tradições cristãs, ao longo de aproximadamente três décadas, essa
caminhada conduziu a uma teologia verdadeiramente ecumênica” (KÜNG, 1999a, p.
11). Ecumênica para dentro (centrada nas próprias Igrejas cristãs) e para fora
(orientada para as grandes religiões do mundo).
Pode-se perceber, ao longo da obra, uma “hermenêutica teológica” de
conjunto, de modo sistemático e coerente, que se integra na “fundamentação de
uma teologia ecumênica”. Ela é dividida em três partes: 1ª Conflitos Clássicos; 2ª
Perspectivas para o Futuro e a 3ª Por uma Teologia das Grandes Religiões.
Na introdução, o leitor é situado na proposta fundamental do autor: uma
fundamentação ecumênica da questão religiosa. O argumento é situado na época de
transição da modernidade para a pós-modernidade. Tem o objetivo de “dar à religião
uma nova função crítico libertadora, tanto para o indivíduo como para a sociedade”
(KÜNG, 1999a, p.12).
O primeiro capítulo da primeira parte enfrenta a problemática das questões
eclesiológicas espinhosas, no debate do ecumenismo: “teologia e magistério”,
“reforma da Igreja e Reforma protestante”. Questões que são controversas até hoje.
Os seguintes capítulos refletem as questões teológicas fundamentais como:
“Escritura e Tradição” (segundo capítulo), “Escritura e Igreja” (terceiro capítulo) e
“Interpretação da Escritura e Dogma” (quarto capítulo). Para Hans Küng “todos
esses são conflitos clássicos, sem cujo esclarecimento não se conseguirá
fundamentar qualquer teologia ecumênica” (KÜNG, 1999a, p.12).
Na segunda parte da obra o tema aprofundado é os “princípios e paradigmas
da teologia cristã”. Aí o autor abre as “perspectivas para o futuro”, partindo para
terras novas da reflexão teológica cristã que são as grandes religiões. Hans Küng
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estabelece debate e apresenta resultado com as epistemologias contemporâneas da
filosofia e das ciências naturais: “pois essas me ajudaram extraordinariamente na
compreensão da ‘confusa’ situação atual da teologia e da Igreja” (KÜNG, 1999a,
p.12).
Convencido de “que hoje a teologia cristã só pode ser adequadamente
desenvolvida no horizonte hermenêutico das grandes religiões” (KÜNG, 1999a,
p.12), Küng não deixa de encarar com nitidez e profundidade necessárias a questão
decisiva da teologia: o problema da verdade nas religiões. Qual a verdadeira religião
entre as muitas religiões? Tem-se aqui o tema da terceira parte da obra. Aí lança
uso da análise de paradigmas que ajudam particularmente na compreensão de
outras religiões5. O interesse sobre “a mudança de paradigmas nas grandes
religiões” se dá pelo fato de que “levaria em consideração, ao mesmo tempo,
períodos e estruturas” (KÜNG, 1999a, p.241). Religião e paradigmas são termos que
devem ser definidos com precisão, “assim evitamos o perigo de identificar ‘religião’ e
‘paradigma’ ou de reduzir a religião a um único paradigma” (KÜNG, 1999a, p. 242).
Aprofundando a questão, Küng afirma que a religião não é apenas um modelo
consciente-inconsciente

da

existência

(paradigma).

Na

perspectiva

da

transcendência ela “transmite um sentido total de vida, embora sempre em conexão
com essas convicções gerais, valores e técnicas” (KÜNG, 1999a, p.244). A religião
existe, vive e se desenvolve em “diversos paradigmas que definem épocas”, mas ela
não é sinônimo de paradigma.
Esse registro permite perceber as constantes e as variações, rupturas e
continuidades no próprio cristianismo, como nas demais religiões. Hans Küng
sistematiza sua significativa contribuição para o diálogo inter-religioso com a
“criteriologia religiosa da verdade”. São categorias que analisam a verdade de uma
religião: o “critério religioso geral”, o “critério ético geral” e o “critério especificamente
cristão”. Tema que será fundamental para a compreensão da proposta da
dissertação aqui desenvolvida. Ele será, portanto, retomado e aprofundado nos
capítulos seguintes. A sua reflexão vai desembocar naturalmente em um “projeto de
ética mundial”.
5

Segundo Hans Küng, passo importante nesse sentido foi dado por ocasião do congresso: “Mudança
de paradigma no Budismo e no Cristianismo”. Ocorrido em 1984 na Universidade de Havaí. O
congresso “encontrou um eco extraordinário e não se pode duvidar de seus resultados a longo prazo”
(KÜNG, 1999a, p.241).
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2.2.2 Proposta de uma “ética mundial” em vista da sobrevivência humana (1990)

Em seu livro sobre o “Projeto de ética mundial”, Hans Küng (2003a, p. 12)
defende a necessidade de uma ética para toda a humanidade, de uma ética básica:
de normas, valores, ideais e objetivos que interliguem as pessoas e as religiões.
Reitera que, no tempo atual, “cabe às religiões mundiais uma responsabilidade
especial pela paz no mundo”, e é em torno a tal responsabilidade que estará em
jogo sua credibilidade.
Pode-se sintetizar a tese central do autor, nesta obra, no seguinte
pensamento: “Não haverá sobrevivência sem uma “ética mundial”. Não haverá paz
no mundo sem paz entre as religiões. E sem paz entre as religiões não haverá
diálogo entre as religiões” (KÜNG, 2003a, p.10). É esta tese que o autor defenderá
na reunião do Parlamento Mundial das Religiões, realizada em Chicago, em
setembro de 1993, com vivas repercussões na declaração desse Parlamento, em
favor de uma “ética mundial”. O pensamento é fruto de uma história anterior em que
o autor, através dos fundamentos teórico-hermenêuticos e a necessária base de
conteúdos e conhecimentos, fala sobre “ética mundial”.
A religião é abordada como tal, levando em conta as discussões com a
moderna crítica da religião, a ética secularizada e a situação política e sociocultural.
Tem uma linguagem acessível e transparente: “No todo, trata-se de uma tentativa
provisória de uma análise do tempo das transformações atuais, da nova constelação
geral que está se esboçando e vai marcar época, do novo macro paradigma”
(KÜNG, 1990, p.8).
Hans Küng quer, através do projeto, oferecer ao leitor um “conhecimento
orientador abrangente” (KÜNG, 2004a, p.8), em vista do excesso de informações e
novidades da atualidade. Não com linguagem específica e compreensível só pelos
especialistas, mas inteligível e sem complicações, acessível a todos: “Para mim,
porém, é mais importante que, em questões públicas, o público tenha o direito de
ouvir o que cientistas têm a dizer sobre a situação espiritual do momento” (KÜNG,
2004a, p.9).
Aborda os desafios angustiantes do momento atual. Apresenta sua rica
experiência adquirida através do seu contato nas diversas viagens pelo mundo, com
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a realidade econômica, social, política e religiosa de várias nações. É daí que
constata ser urgente e necessária uma ética para toda a humanidade:
Nos últimos anos, ficou-me cada vez mais claro que este mundo em que
vivemos somente terá uma chance de sobreviver se nele não mais existirem
espaços para éticas diferentes, contraditórias ou até conflitantes. Este
mundo uno necessita de uma ética básica. Certamente a sociedade mundial
não necessita de uma religião unitária, nem de uma ideologia única.
Necessita, porém, de normas, valores, ideais e objetivos que interliguem
todas as pessoas e que todos sejam válidos (KÜNG, 2003a, p.9).

A proposta apresentada reflete sua postura teológica ecumênica e sua
convicção da importância do fenômeno religioso, para a concretização do projeto
apesar do seu paradoxo: “O propósito das religiões não foi sempre o de motivar
pessoas em todo o globo para normas, valores, ideais e objetivos? Isso é inegável,
apesar de toda a duplicidade facial das religiões, das quais experimentei o
suficiente” (KÜNG, 2003a, p.9). Na “motivação” de valores próprios das religiões
defende uma responsabilidade mundial para elas:
No futuro, a credibilidade de todas as religiões, também das pequenas, vai
depender da sua capacidade de acentuar mais aquilo que as une e menos
aquilo que as divide A humanidade pode cada vez menos se dar ao luxo de
ver as religiões incentivando guerras em vez de fomentar a reconciliação,
comportando-se com superioridade em vez de incentivar o diálogo (KÜNG,
2003a, p.10)

Trata-se, para Hans Küng, de um “programa” testado publicamente em duas
significativas ocasiões. A primeira foi por ocasião da realização de um simpósio pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO)6 sobre o tema: “Não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões”.
Sua contribuição na “palestra-base” do evento está incluída nesta obra (segunda
parte). Houve reações dos vários representantes de todas as religiões mundiais que
fez “surgir um diálogo frutífero”. A segunda ocasião foi durante o “Fórum Econômico
6

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura nasceu no dia 16 de
novembro de 1945. A UNESCO trabalha com o objetivo de criar condições, para um genuíno diálogo,
fundamentado no respeito pelos valores compartilhados entre as civilizações, culturas e pessoas.
Este papel é primordial, particularmente em face do terrorismo, que constitui a negação dos princípios
e valores da Carta das Nações Unidas e um ataque contra a humanidade. O mundo requer
urgentemente visões globais de desenvolvimento sustentável, com base na observância dos direitos
humanos, no respeito mútuo e na erradicação da pobreza. Temas esses que estão no cerne da
missão da UNESCO e em suas atividades. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, a Ciência e a Cultura, 2007).
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Mundial”. Aconteceu em Davos, em Fevereiro de 1990. Na ocasião aconteciam
grandes transformações no leste Europeu. O tema da palestra foi: “Por que para
sobreviver nós precisamos de padrões éticos globais?” Tema refletido pelo autor
“em contextos bem diferentes em palestras públicas nas universidades de Tubinga e
Kiel, e foi discutido com filósofos como o professor Hans Jonas e o professor KarlOtto Apel” (KÜNG, 2003a, p. 10-11). Esse conteúdo é apresentado pelo autor na
Primeira Parte da obra.
A terceira parte são “anotações preliminares”, para um “novo projeto de
pesquisa”. Patrocinado pelo Instituto Jubilar Roberto Boschi, o projeto está dedicado
ao tema: “Não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões”. O objetivo é
“conseguir um diagnóstico teológico geral da situação religiosa do momento”
(KÜNG, 2003a, p.11). O autor expõe, na terceira parte, o “instrumental analítico”
com o qual pretende trabalhar e abordar a complexidade do assunto.
Por que o nome “Projeto de ética mundial”? O nome quer expressar a
consciência dos próprios limites do pesquisador:
Neste pequeno livro estou plenamente consciente dos meus próprios
limites. Trata-se de uma tentativa multifacial, abrangente, que extrapola os
limites de uma disciplina e que pode, portanto ser atacada facilmente por
todos os lados. Por isso, conscientemente, dei a este livro o título "projeto"
de “ética mundial”. Pois seria absurdo querer que um teólogo sozinho crie
algo como uma '“ética mundial”’ ou mesmo crie a paz religiosa. Todavia é
tarefa de um teólogo ecumênico levar ao consciente comum aquilo que já
existe em termos de pontos comuns (KÜNG, 2003a, p.11).

Hans Küng é consciente de que a proposta apresentada no livro será “como
preparação para outras publicações, de certa forma, um escrito programático sobre
a ‘política externa’ com vistas às diferentes regiões e religiões mundiais” (KÜNG,
2003a, p.12). É um ponto de partida para outras possibilidades de aprofundamento,
revisão e acerto do complexo e significativo assunto abordado. “Criar ou sedimentar
a consciência de uma “ética mundial” (KÜNG, 2003a, p.12) e o engajamento de
todos os responsáveis, em todos os setores de nossa sociedade, de forma teórica e
prática nesta consciência é, a meta e o objetivo a atingir, através do livro “Projeto de
ética mundial”.
Pode-se concluir que, as obras “Teologia a Caminho (1999a)” e “Projeto de
ética mundial” (2003a)”, são escritos onde transparecem a clara evolução do
pensamento de Küng passando de uma teologia “ecumênica” para uma teologia
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“ético-ecumênica”, ou melhor ainda, “ético-ecumênico-crítica”. São obras que
merecerão maior atenção ao longo desta dissertação, por estarem relacionadas ao
tema da pesquisa.

2.2.3 Outras obras

Hans Küng possui uma produção teológica bem representativa, com
traduções de seus livros para diversas línguas como inglês, francês, italiano,
espanhol, incluindo o português7.
Nos últimos anos, Hans Küng tem se dedicado a um laborioso trabalho de
apresentar, de forma sistemática, o núcleo das três grandes tradições monoteístas:
judaísmo, cristianismo e islã. Publicou, a respeito, três importantes e volumosas
obras: Judaísmo: passado, presente e futuro (1991); Cristianismo: essência e
história (1994); Islã: passado, presente e futuro (2004). Trata-se de um trabalho
relacionado com o seu projeto mais amplo em favor de uma “ética mundial”, em que
visa introduzir o leitor na “situação religiosa do tempo”, concentrando-se,
particularmente, nas três religiões proféticas de origem médio-oriental. Busca
apontar nesses trabalhos o horizonte de um novo paradigma ecumênico pósmoderno para as religiões. Pode-se, ainda, sublinhar sua abertura multidisciplinar.
Como também de uma ecumene planetária, que possa apresentar a face de um
Deus que não é “eternidade sem tempo, mas antes uma eternidade contemporânea
de todas as partes do tempo” (TEIXEIRA, 2008).
Qual é, fundamentalmente, a proposta teológica de Hans Küng? Existe uma
evolução do seu pensamento? Existe uma centralidade no seu pensamento
teológico? Qual a relevância de seu pensamento para a teologia atual? O próximo
item percorrerá um caminho à luz destas questões.

7

Encontra-se em Anexo A, o registro do levantamento das obras de Hans Küng que foram traduzidas
para o português.
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2.3 A proposta teológica de Hans Küng

Este tópico apresentará, em linhas gerais, a proposta teológica do autor que
pode ser pedagogicamente, dividida em duas fases: a eclesiologia ecumênica e a
ético-ecumênica. Para Rosino Gibellini (1998) as fases estão inter-relacionadas de
modo que a segunda fase é, no fundo, um desdobramento da primeira. Não se trata
de “ruptura”, mas de evolução coerente do pensamento do autor, que aprofunda e
alarga a sua perspectiva do ecumenismo cristão, para o diálogo inter-religioso e a
“ética mundial”. Sendo assim, mostrar-se-á que o aspecto “ético-ecumênico” passa a
ocupar a centralidade da sua teologia tornando-se relevante para as questões atuais
referentes ao diálogo entre as religiões, a ética e a paz mundial.

2.3.1 Teologia ecumênica (primeira fase)

Nesta primeira fase seu pensamento expressa a realidade do “ecumenismo
cristão”, muito embora esteja no seu horizonte, ainda que sem ênfase e
embrionariamente, a temática das religiões.
Pode-se dar como marco dessa fase o ano de 1957. Nesta ocasião, Küng
publica sua tese doutoral. Trata-se da doutrina da justificação de Karl Barth: “A
justificação”. A tese interpreta a obra de Barth num “novo método ecumênico”. O
resultado da “interpretação” da doutrina de Barth é que Küng consegue concluir
demonstrando não haver oposição entre a doutrina da justificação e a teologia
católica: “certamente há diferenças, mas estas não dizem respeito ao dogma, não
vão além do quadro das opiniões teológicas” (GIBELLINI, 1998, p.498). Nas
palavras do próprio Küng:
Deus justifica ao homem em seu juízo de graça. A declaração de justiça do
juiz divino é, ao mesmo tempo, a justificação do homem [...]. Para Barth, a
justificação que o homem recebe de Deus tem um triplo significado: perdão
dos pecados, implantação do direito dos filhos de Deus, implantação no
estado de herdeiro da vida eterna - esta é também a doutrina do Concílio de
Trento (KÜNG, 1967, p.236).
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O pensamento teológico de Hans Küng, da década de setenta, será marcado
por esta fase ecumênica. Ela terá seu “ponto alto” no ano de 1967, quando o autor
publica a sua obra intitulada: A Igreja (Die Kinche), em que realiza um estudo sobre
a Igreja real. Afirma que, a “essência” da Igreja só pode ter seu desdobramento de
forma concreta e real em suas formas históricas: “Só quando contemplamos a
‘essência’ da Igreja na sua forma histórica mutável, apreendemos [...] não uma Igreja
ideal em esferas celestiais abstractas de uma teoria teológica, mas sim uma Igreja
real, em pleno mundo e em plena história universal” (KÜNG, 1969a, p.15). Não há
uma “essência a-temporal” da Igreja. “A estrutura carismática da Igreja acabou
sendo absorvida por uma estrutura ministerial absolutista e hipertroficamente
centralizada e rígida” (KÜNG, 1969a, p.19). Como chega o autor a essa conclusão?
Primeiramente fazendo uma opção clara por uma “eclesiologia crítica”. O
embasamento dessa se dá no estudo das fontes originais neotestamentárias,
iluminado pelo método “histórico-crítico”.
A grande polêmica acontece em 1970, quando publicou uma obra crítica
sobre o dogma da infabilidade papal: Infalível? Uma pergunta (Unfehlbar? Eine
Anfrage).
Esta leitura eclesiológica de Hans Küng “evidencia dificuldades de ordem
teológica e históricas relativas: a) à própria existência de um primado petrino; b) à
sua continuidade como estrutura vinculativa da constituição da Igreja; c) à sua
romanidade” (GIBELLINI, 1998, p.49). Sabe-se do impasse que o “ministério petrino”
cria entre católicos e evangélicos. Aqui, o ecumenismo não consegue dar passos. A
proposta de Küng é de que, por parte dos católicos, é necessário renunciar a um
“poder de Pedro”, em vista de um “serviço de Pedro”. E por parte dos “evangélicos”
urge reconhecer o “primado de Pedro” como “pastoral”.
A crítica, na obra, sobre o dogma da infabilidade papal questiona e aprofunda
o “conceito” de infabilidade e sua aplicação. A posição que Küng (1969a) adota
suscitou muitas reações por parte dos teólogos católicos. Ele afirma que o “conceito
da infabilidade” só pode ser aplicado à Igreja se leva em conta outro conceito
importante que é o de “indefectibilidade”, isto é, a “permanência na verdade”. E para
traduzir o que isso significa trata-se de lembrar que:
a) os concílios ecumênicos podem ser a expressão dessa ‘permanência na
verdade’, desde quando estiverem referidos em suas mensagens próprias à
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mensagem originária; b) ‘a priori’ não se deve considerar o texto bíblico
inerrante; c) e uma vez que o magistério tem caráter tardio sem estar
baseado na Escritura e na Tradição, ele não pode ser considerado infalível
(GIBELLINI, 1998, p.498-499).

Se forem tomadas isoladamente tais reflexões e conclusões eclesiológicas
tem-se sérios motivos para falar da contradição delas em relação à fé católica.
Porém, não se pode esquecer que a primeira fase de sua teologia tem uma forte
conotação ecumênica. O autor fez a opção por uma “teologia crítica”: “Uma teologia
não tradicionalista, mas crítica, que se sente livre e verazmente vinculada à atitude
científica ante a verdade, à disciplina metodológica e à comprovação crítica de todas
as suas abordagens, métodos e resultados” (KÜNG, 1999a, p. 236). No contexto da
sua proposta são justas e compreensíveis tais ponderações e observações
eclesiológicas. Sua preocupação é em apresentar uma eclesiologia comprometida
com o ecumenismo e as atitudes daí decorrentes. Não são questões que traem a
“especificidade cristã”. Não fere a “essência” do evangelho. Passados esses
quarenta anos, muito do que o autor propôs, já é realidade e assimilado pela própria
teologia católica, embora ainda sejam necessários muitos passos. Por outro lado, é
preciso reconhecer, como já mencionado, que certos aspectos do seu pensamento
vão de desencontro à compreensão eclesiológica defendida e justificada pelo
magistério católico romano.

2.3.2 Teologia ético-ecumênica (segunda fase)

A segunda fase de seu pensamento teológico é ampliada da perspectiva
ecumênica para culminar, posteriormente, em um grande “projeto ético” para a
humanidade. Gibellini (1998) marca o inicio dessa segunda fase da teologia de Küng
com a publicação de duas obras: “Cristianismo e religiões universais”, no ano de
1986.
No livro “Cristianismo e religiões universais” (1986) Küng apresenta um
estudo comparativo do islamismo, hinduísmo e budismo. Pretende chegar ao “mútuo
esclarecimento crítico, ao mútuo estímulo e enriquecimento, a mútua compenetração
das distintas tradições religiosas”. Longe da pretensão de propor uma religião
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mundial, visa uma “autêntica participação”. Os princípios da “autocrítica cristã à luz
das outras religiões e crítica cristã às religiões a luz da própria mensagem” (KÜNG,
1987, p.14; 16) serão o método utilizado pelo autor para atingir tal “participação”.
Amplia sua reflexão teológica, saindo do confessional, passando pelo macroecumenismo e abrindo às culturas e a interdisciplinaridade:
Não uma teologia confessional, e sim ecumênica, que não vê as outras
teologias como inimigos, mas como colaboradores, procurando em vez do
distanciamento um entendimento mútuo, em duas direções concretas: ad
intra, no âmbito do ecumenismo inter-eclesial e intracristão, e, ad estra, no
âmbito do ecumenismo extra-cristão, extra-eclesial do mundo com suas
diversas regiões, religiões, ideologias e ciências. Esse tipo de ecumenismo
corresponde aos aspectos transculturais ou universalistas da análise de
paradigmas na teologia e em outras disciplinas (KÜNG, 1999a, p. 236).

É no auge da segunda fase que se registram duas obras fundamentais já
mencionadas aqui anteriormente: Teologia a caminho (Theologie im aufbrunch,
1999a) e Projeto de “ética mundial” (Projekt Weltethos, 2003a). São obras que
especificamente fundamentarão o tema da pesquisa aqui desenvolvida e no capítulo
terceiro, ao discorrer sobre a sua proposta de uma “ética mundial”, a partir do
diálogo entre as religiões, e no capítulo quarto, quando será abordada a
“especificidade cristã” na configuração da “ética mundial” e incidência do projeto na
prática eclesial cristã. Por hora, basta acenar o caminho a ser percorrido.
Tendo em vista o denso e rico “caminho teológico” de Hans Küng pode-se
perguntar: qual é o “eixo teológico central” do seu pensamento? Respondendo esta
questão será possível compreender o sentido do seu projeto para a práxis cristã.
Embora se acredite que ao longo da pesquisa será possível perceber o
conjunto do pensamento de Hans Küng, trata-se aqui de demonstrá-lo na
perspectiva de seu “eixo central”. Sua obra “Projeto de ética mundial” (Projekt
Neltethos, 2003a) marcará, na sua reflexão teológica, a relação entre ecumenismo e
ética. Trata-se de um referencial de tempo, pois se sabe que esta reflexão vem
sendo amadurecida pelo autor desde a primeira fase da sua reflexão. As discussões
e debates na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), o Fórum de Economia Mundial, em Davos, do qual o autor teve
oportunidade de participar, bem como seu significativo contato com Jürgem
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Moltmann,8são exemplos de amadurecimento e desdobramento da centralidade
“ético-ecumênica,” nessa segunda fase de sua reflexão teológica. Percebendo a
urgente e imperiosa necessidade de uma ética para a humanidade, sua teologia
ganha uma “centralidade ecumênica”:
Este mundo uno necessita de uma ética básica. Certamente a sociedade
mundial não necessita de uma religião unitária, nem de uma ideologia única.
Necessita, porém, de normas, valores, ideais e objetivos que interliguem
todas as pessoas e que todas sejam válidas (KÜNG, 2003a, p.8).

A reflexão teológica de Küng (2003a) nesta fase fundamenta, sistematiza, dá
os critérios e estabelece relações da “centralidade ecumênica”. O autor expressa,
com convicção, a contribuição e importância não apenas do cristianismo no projeto,
mas de todas as religiões. É ampliado seu horizonte do “ecumenismo” cristão para o
“diálogo inter-religioso”:
No presente tempo mundial cabe às religiões mundiais uma
responsabilidade especial pela paz no mundo. No futuro, a credibilidade de
todas as religiões, também a das pequenas, vai depender em que medida
acentuam mais aquilo que as une e menos aquilo que as divide. (KÜNG,
2003a, p. 9).

Por que Hans Küng (2003a) estabelece uma relação intrínseca do “projeto da
ética mundial” com as religiões? Ele não tem uma visão ingênua das mesmas, pelo
contrário, sabe do papel ambíguo das religiões. No capítulo terceiro esta questão
será retomada e aprofundada. O que o autor não desmerece é o aspecto positivo
das religiões. E é esse um dos elementos que o faz relacionar o “projeto de ética
mundial” com as religiões: as religiões possuem um manancial riquíssimo de valores
éticos e espirituais capazes de forjar uma cultura da paz. E, em segundo lugar, mas
não menos significativo para a relação estabelecida das dimensões ética e religião,
é a capacidade que esta última possui de fundamentar o “ethos” a partir do
“incondicional”. Fica, portanto, compreensível a significativa contribuição das
religiões na configuração da “ética mundial”. Mas estamos falando de uma
“centralidade ético-ecumênica”. Ainda fica a pergunta: por que uma ética? Na sua
obra “Teologia a Caminho” (1999a) Hans Küng responde a esta questão:
8

Foi durante a preparação de um número da revista teológica internacional “Concilium” de abril de
1990 que o contato ocorreu (KÜNG; SCHMIDT, 2001, p.53)

42
Existe uma esperança de que na questão dos direitos humanos e dos
critérios éticos fundamentais se conseguirá formar com o tempo, apesar de
todas as dificuldades, um consenso elementar entre as religiões sobre as
“Premissas básicas” para uma vida e convivência humanas (W. Korff) à
altura da consciência humana moderna (KÜNG, 1999a, p.277).

Ai está, ainda que entre outras, a razão fundamental que justifica a abertura
da teologia do autor para a questão ética e sua centralidade no “projeto de ética
mundial”. Existe uma forte preocupação com a sobrevivência da humanidade e
responsabilidade planetária. E a solução para este urgente desafio é o consenso
mínimo, elementar entre as religiões a partir do “ethos comum”, encontrado nas ricas
tradições éticas das religiões.
Isso revela que, na segunda fase de seu pensamento teológico, Hans Küng
(2003a) apresenta uma sensibilidade para o pluralismo religioso. E o autor concilia
bem, no seu “projeto de ética mundial,” a questão do diálogo inter-religioso em vista
da paz entre as religiões, os povos e a sobrevivência da humanidade. Encontra-se
assim a atitude teológica fundamental do autor. O “consenso” a ser encontrado virá
pelo caminho ecumênico.
Os modelos teológicos, exemplificados pelo autor, de Martinho Lutero e
Erasmo de Rotterdam, não são fonte inspiradora para o pensamento teológico
ecumênico. Se o primeiro é “agressivo”, o segundo é marcado pela “indecisão e
neutralidade”. Daí, a possibilidade de um terceiro modelo, aproveitando o que há de
melhor dos dois: a via de uma teologia ecumênica:
Hoje mais do que nunca precisamos de uma teologia e de uma Igreja que
deem forma viva ao melhor de Lutero e de Erasmo: que realize a força
profética de Martinho Lutero, mas sem fanatismo, nem agressividade; ao
mesmo tempo, a abertura universal e a tolerância pacífica de Erasmo, mas
sem a sua indecisa neutralidade e a fuga diante do compromisso e do risco
(KÜNG, 1999a, p. 66).

Sua teologia passa, portanto, a ter uma “disponibilidade de abertura” ao
diálogo. E o “consenso” será a categoria determinante desse processo. Se o
primeiro momento a orientação era em torno do “consenso cristão”, no segundo é
ampliado para o “consenso mundial”, ou seja, a “Oikumene”. O objetivo agora é “um
ecumenismo planetário ou o despertar de uma consciência ecumênica global”
(KÜNG, 1999a, p.9).
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O “consenso ético elementar” é exigido pelo projeto ético ecumênico. E onde
encontrá-lo? Para Küng:
tanto nas coisas pequenas quanto nas grandes, pode-se conseguir algum
consenso no que tange a uma ação comum ou àquilo que deve ser evitado.
Isso é possível mesmo que os pressupostos teóricos e as implicações das
diferentes religiões sejam diferentes (KÜNG, 2003a, p.111).

É a consciência de um tempo marcado por crises globais, que tocam em
questões profundas do humano e das religiões, que exige o “consenso ético
elementar” como “atitude” e “pedagogia” teológicas. E, à luz da “pedagogia”
ecumênica, é, significativamente, mais importante o que une do que separa. Para o
autor, a “Conferência Mundial das Religiões” (KYOTO-JAPÃO, 1970) traduz esta
realidade:
A convicção acerca da unidade fundamental da família humana, da
igualdade e da dignidade de todas as pessoas; uma sensibilidade para a
inviolabilidade do indivíduo e de sua consciência; um sentimento para o
valor da comunidade humana; o conhecimento de que poder não é idêntico
a direito, que o poder humano não pode se satisfazer consigo mesmo e que
não é absoluto; a fé de que o amor, a compaixão, o desprendimento e a
força do espírito e da veracidade interna, em último caso, têm mais poder
do que o ódio, a inimizade e o interesse próprio; a sensibilidade para a
responsabilidade, para estar do lado dos pobres e oprimidos contra os ricos
e os opressores; a profunda esperança de que, por fim, a boa vontade há
de vencer (KÜNG, 2003a, p.112)

Como todo pensamento, a reflexão teológica de Hans Küng (1999a) tem
aspectos relevantes, e por outro lado, suscita muitas críticas. O próximo item
abordará a relevância do pensamento do autor. As críticas em relação ao mesmo
serão apresentadas no capítulo terceiro e retomadas em alguns aspectos no
capítulo quarto. No contexto desses capítulos elas serão mais bem situadas e
compreendidas.

2.3.3 A relevância do pensamento teológico de Hans Küng

A reflexão teológica de Hans Küng (1999a) encara, com diligência, a questão
do diálogo inter-religioso. Ela se situa entre as teologias cujo escopo responde aos
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desafios de um tempo específico, no qual questões e problemas novos urgem novas
respostas e interpretações teológicas. Ele esboça um caminho teologicamente
responsável que permite aos cristãos aceitar a verdade de outras religiões sem
renunciar à verdade da própria e, assim, à própria identidade (especificamente
cristão). Está situado bem dentro dos desafios da nossa “mudança de época”: o
pluralismo religioso e o desafio do diálogo, a necessidade do ecumenismo, a
problemática da fundamentação da ética, o humanismo ateu, a relação entre fé e
razão, a tendência do crescimento do fundamentalismo nas várias tradições
religiosas e o desafio da complexa questão da globalização tocando a economia, a
política e o social. Deixa comprovado que a teologia não trairá sua fidelidade ao
evangelho, ao debater todas estas questões. Pelo contrário, crescerá na urgência de
contribuir para os grandes problemas que afligem a humanidade. Seu pensamento
por isso traz relevância reconhecida.
Segundo Leonardo Boff, o projeto de Küng é uma das propostas de ética
planetária “que trazem elementos significativos para instituição de um possível e
necessário “ethos mundial” (BOFF, 2008a, p.168). Sua teologia recoloca no cenário
mundial a problemática do fundamento “incondicional” da ética e sua relação com a
religião: “H. Küng apela para o diálogo entre religião e ética no sentido de a religião
oferecer um fundamento” (LIBANIO, 2003, p.114). Küng afirma que a pessoa
“humana consegue viver eticamente sem determinada religião”, mas jamais
conseguirá fundamentar “a incondicionalidade e universalidade de obrigações éticas
sem a religião” (KUNG apud LIBANIO, 2003, p.114). E, é aqui, segundo Libanio, que
se encontra a natureza do diálogo entre ética e religião. A ética necessita ser
categórica; “E como comprometer-nos categórica e incondicionalmente a não ser
fundados num Incondicionado? E quem oferece o Incondicionado a não ser a
religião, a fé cristã?"(KÜNG apud LIBANIO, 2003, p.114). A proposta de Hans Küng
abre pois, caminho de superação da dolorosa história de separação entre ética e
religião. Podem-se vislumbrar possibilidades de rica complemetariedade e também
sérias lacunas em ambas, sem esta fecunda relação, pois ele recoloca a questão
crucial da “fundamentação” da ética apenas racionalmente. O assunto será
aprofundado no terceiro capítulo da dissertação.
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Para Karl-Josef Kuschel,9 o pensamento teológico de Hans Küng, que culmina
com o “projeto de ética mundial”, não é uma construção intelectual abstrata:
Ao invés disso, enfocam-se os valores morais nos quais há convergência
entre as grandes religiões do mundo, apesar de todas as diferenças entre
elas, e os quais, com base em sua sensatez convincente, podem apresentar
como parâmetros válidos também à razão secular (KUSCHEL, 2006, p.7).

Percebe-se aqui um interessante caminho de diálogo entre a fé e a razão.
Lembra o autor o apoio e o reconhecimento de Bento XVI em relação a relevância
do pensamento de Küng para os grandes problemas atuais: “O Papa avaliou
positivamente o esforço do professor Küng no sentido de contribuir, no diálogo das
religiões e no encontro com a razão secular, para um reconhecimento renovado dos
valores morais essenciais da humanidade” (KUSCHEL, 2006, p.7). Lembra também
a importância de Hans Küng na reflexão e diálogo entre fé e razão:
Da mesma forma, o Papa reforçou seu apoio aos esforços do professor
Küng, no sentido de dar nova vida ao diálogo entre a fé e as ciências
naturais e de valorizar, em sua racionalidade e necessidade, a questão da
posição de Deus diante do pensamento das ciências naturais (KUSCHEL,
2006, p.8).

Perante a crítica feita ao “Projeto de ética mundial” de que ele é uma
construção intelectual abstrata, postulando valores acima ou ao lado das religiões,
na tênue atmosfera da abstração intelectual, e que, portanto, então seriam afirmados
como supostamente universais e infligidos às religiões, Kuschel discorda:
Essa percepção é claramente refutada pela constatação de que, segundo
esse projeto, são enfocados valores morais, aos quais as grandes religiões
do mundo convergem, apesar de todas as diferenças. Esta foi realmente,
desde o início, a autocompreensão do Projeto de “ética mundial”
(KUSCHEL, 2006, p.8).

Para Kuschel (2006), não é pretensão do pensamento “ético-ecumênico” de
Küng fazer uma espécie de “coquetel ético” com base nas diversas religiões.
Também não compreende sua proposta como um destilar das religiões a um
“minimalismo ético”, com o qual qualquer um pudesse estar de acordo:
9

O Prof. Dr. honoris causa Karl-Josef Kuschel leciona Teologia da Cultura e do Diálogo Inter-religioso
na Faculdade de Teologia Católica da Universidade de Tübingen. É vice-presidente da Fundação
Weltethos (“ética mundial”).
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O Projeto de “ética mundial” não reduz as religiões a um minimalismo ético,
antes, porém, realça o mínimo do que, na ética de cada uma delas, já há de
comum com as demais religiões do mundo. Ele não se dirige contra
ninguém, contudo permite a todos, tanto crentes como não-crentes,
apropriarem-se desse conteúdo ético e agirem em conformidade com ele
(KUSCHEL, 2006, p.8)

O projeto visa também àqueles que não professam uma religião específica.
Kuschel compreende que não se trata de criar uma ética religiosa, mas de percebêla, concretamente nas diversas religiões:
essa ética comum não é abstraída, porém apontada empiricamente em
cada uma das religiões. Pode-se contactá-la agora mesmo, ela já está
presente. Assim, por meio de investigações comparativas entre as religiões,
é possível constatá-la concretamente nas fontes de cada religião
(KUSCHEL, 2006, p.8).

E a “ética comum” une de saída os crentes e os não-crentes: “Não se propaga
um exclusivismo de pessoas religiosas contra não-religiosas, porém indica-se um
consenso inter-religioso existente, que se torna convite a que se compartilhe esse
ethos concreto com pessoas sem vínculo religioso” (KUSCHEL, 2006, p.9). Logo, a
proposta de compartilhar é da ética e não da fé religiosa.
O pensamento da “ética mundial” de Küng, para Kuschel abre caminhos para
o diálogo entre fé e razão. De que modo? Enfocando os valores morais e sua
convergência entre “as grandes religiões do mundo, apesar de todas as diferenças
entre elas, e os quais, com base em sua sensatez convincente, podem apresentarse como parâmetros válidos também à razão secular” (KUSCHEL, 2006, p.9).
Reconhece-se a racionalidade e valor da ética secular e ao mesmo tempo ressalta a
sensatez convincente dos valores religiosos. Também, para o pensamento secular,
há parâmetros válidos, que podem estar em conformidade com valores religiosomorais. Trata-se de complementação e integração das duas dimensões capazes de
significar o agir humano: a fé e a razão.
Kuschel vislumbra, nessa perspectiva de Hans Küng, a possibilidade de
superação da infeliz dicotomia “Fé e Razão”:
Com isso se supera uma desqualificação recíproca entre razão e fé,
igualmente caracterizada como fatal para a história da modernidade. Bem
entendida, no entanto, a fé cristã não deve desqualificar o pensamento
secular como ateu e a razão secular não pode considerar a fé cristã como
irracional (KUSCHEL, 2006, p.10).
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Pode-se dizer que o mais relevante no texto de Küng (2003) é a tentativa da
recuperação da ideia do dever no quadro de uma ordem humanitária cosmopolita.
Não basta a afirmação de direitos individuais como núcleo do direito, próprio da
formulação do individualismo liberal-burguês, mas também o estabelecimento do
pensamento do dever, que irá, em última análise, sedimentar os valores éticos
elementares: Verdade, Justiça e o valor humanitário.
A “regra áurea”

10

do comportamento humano, que Küng identifica em todas

as grandes tradições religiosas e éticas, expressa, em última análise, a formulação
kantiana do imperativo categórico. Neste sentido é que se pode identificar no Projeto
de Küng uma leitura contemporânea da teoria moral de Kant, a começar pela
formulação da ideia do “dever”, no contexto da contemporaneidade.
No âmbito global da sua reflexão Küng deixa entrever que não defende uma
ética estática, acabada, revelada. Trata-se de uma ética estabelecida, a partir do
encontro entre as religiões, em um projeto que parece, inclusive, ter como fim último:
suscitar transformações em todas as religiões, especialmente naquelas, como o islã
e o hinduísmo, que como religiões ainda não sofreram propriamente o
enfrentamento com a secularização e o “tribunal da razão”.

2.4 Conclusão

A reflexão teológica de Hans Küng traz uma significativa contribuição para a
teologia das religiões. Percebe-se seu empenho na perspectiva ecumênica e do
diálogo inter-religioso. É uma reflexão para o “tempo de hoje”, que contempla os
10

É significativa a semelhança do sentido desta regra nas dez maiores religiões da humanidade.
CRISTIANISMO: "Faça ao teu próximo somente o que gostaria que lhe fizessem." JUDAISMO: "Não
faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso.” CONFUCIONISMO: "Não faças aos
outros aquilo que não queres que eles te façam." HINDUISMO: "Não faças aos outros aquilo que, se
a ti fosse feito, causar-te-ia dor." TAOÍSMO: "Considera o lucro do teu vizinho como teu próprio, e o
seu prejuízo como se também fosse teu." ZOROASTRISMO: "A Natureza só é amiga quando não
fazemos aos outros nada que não seja bom para nós mesmos.” BUDISMO: "De cinco maneiras um
verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: com generosidade, cortesia, benevolência,
dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto à sua palavra." JAINISMO: "Na felicidade e
na infelicidade, na alegria e na dor, precisamos olhar todas as criaturas assim como olhamos a nós
mesmos." SIKHISMO: "Julga aos outros como a ti mesmo julgas. Então participarás do Céu."
ISLAMISMO: "Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo.”
(PORTALUZ, 2010).
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desafios de hoje, no esforço de “dar as razões” da esperança da humanidade. É
nesse contexto que vamos compreendê-la. É uma reflexão contextualizada.
Sua vida pessoal, seu sacerdócio, seu magistério e sua reflexão teológica são
marcados por esse compromisso e perspectiva. Percebe-se, desde o início da sua
vida, seja como padre, seja como professor e teólogo um grande esforço de pensar,
racionalmente e teologicamente a fé, no sentido de buscar respostas aos apelos que
interpelam não só o sujeito crente, mas todo ser humano. Assim, a questão da ética,
das religiões, da sobrevivência e paz mundial ganham força no seu raciocínio
fazendo da “ética” e do “diálogo” o eixo central da sua reflexão teológica.
Reconhecido como um dos grandes teólogos do cristianismo, suas reflexões
atingem não só o âmbito católico e protestante, pois seus postulados já aparecem
mencionados em grandes eventos que congregam diferentes expressões do
pensamento e das convicções religiosas. O preço da sua abertura teológica para as
grandes questões que dificultam o ecumenismo, o diálogo inter-religioso e o diálogo
com a sociedade contemporânea custou-lhe uma suspensão, por parte do
Magistério da Igreja, do direito de ensinar como teólogo católico. Na realidade, como
veremos nos capítulos seguintes, sua proposta teológica “ético-ecumênico-crítica”,
que desemboca em um grande “projeto de ética mundial”, exige compatibilizações e
mudanças, por parte dos cristãos, mormente no núcleo da cristologia, da
eclesiologia e da missão, caso contrário, sempre representará uma “ameaça”.
Ameaça essa, porém, que não fere a “especificidade cristã”, muito embora possa ser
também criticada, avaliada e revista, com acentos menos polêmicos. Sobretudo, na
exigente tarefa de melhor explicitação dos termos que podem comprometer a
mesma comunhão e diálogo na Igreja como um todo e entre os cristãos. É sem
dúvida uma reflexão que muito tem a contribuir com os desafios e problemáticas da
missão cristã, no diálogo com a cultura do nosso tempo.
Concluindo, pode-se afirmar que Hans Küng (1999a) revela, desde o inicio da
sua reflexão teológica, um compromisso com a perspectiva ecumênica. Possui uma
obra vasta e rica e nem por isso isenta de polêmica como será apresentado.
Observa-se na sua teologia uma linguagem acessível ao homem moderno. Divide-se
em duas fases centrais. A primeira é marcada pela perspectiva ecumênica (ad intra)
entre os cristãos, cujo teor vai desembocar na segunda, como uma “coerente
consequência”, no macro-ecumenismo (ad extra). No conjunto, a obra possui um
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“eixo teológico orientador: ético-ecumênico”. Especialmente na última fase da sua
teologia, a centralidade desse eixo é justificada pela esperança de que, pelo viés da
ética e dos direitos humanos, as religiões formem um “consenso elementar” entre si
como atitude teológica fundamental. Sua tematização é apresentada como solução
ecumênica ou disposição ao diálogo em vista da sobrevivência do planeta Terra e da
humanidade.
Como Hans Küng justifica a urgência de uma “ética mundial”? Qual o papel
específico das religiões na fundamentação do “ethos mundial”? Qual a proposta do
autor para se estabelecer o diálogo entre as religiões?
No próximo capítulo, que corresponde à segunda fase do seu pensamento,
será apresentada e aprofundada a proposta do seu “Projeto de ética mundial”.
Acredita-se que estas perguntas aí serão contempladas.

Nesse projeto a ética

ganha centralidade, juntamente com a questão macro-ecumênica entre as religiões.
Portanto, o passo a ser dado agora é de conhecer e aprofundar a proposta de uma
“ética mundial”, como caminho de superação das guerras entre as nações, pelo viés
do diálogo entre as religiões e como garantia de sobrevivência da humanidade.
Atingido esse objetivo passar-se-á a averiguar a contribuição específica do
cristianismo para esse empreendimento, bem como seus desafios e implicações que
daí decorrem na experiência do sujeito, da comunidade cristã e da atuação de
ambos no âmbito da sociedade.
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3 A PROPOSTA DE UMA “ÉTICA MUNDIAL” NA TEOLOGIA DE HANS KÜNG

O “projeto de ética mundial” é fruto do amadurecimento do seu próprio
pensamento. Fala da necessidade e possibilidade de uma “ética mundial”
fundamentando-se, teórica e hermeneuticamente, em seus vários conteúdos e
conhecimentos. A tese fundamental do projeto é a seguinte: “Não haverá
sobrevivência sem uma “ética mundial. Não haverá paz no mundo sem paz entre as
religiões. E sem paz entre as religiões não haverá diálogo entre as religiões” (KÜNG,
2003a, p. 7).
É um projeto que visa contemplar não apenas as grandes religiões, mas “a
religião como tal, as discussões com a moderna ética da religião, a ética
secularizada, a situação política e sócio-cultural” (KÜNG, 2003a, p. 8). Küng não
desconhece tratar-se “de uma tentativa provisória de uma análise do tempo das
transformações atuais [...]” (KÜNG, 2003a, p. 8). Na sua compreensão, estamos
vivenciando um novo macro paradigma11. Este é um termo chave de envergadura
hitórico-universal. O indivíduo, hoje, parece cada vez mais incapaz de elaborar o
pensamento, devido ao excesso de informações que a ele se apresentam
diariamente. Diante deste desafio surge a necessidade de se ter um conhecimento
orientador abrangente, com o objetivo de “ordenar e digerir os muitos detalhes que
confundem qualquer pessoa” (KÜNG, 2003a, p. 9).
Ressalta o autor a complexidade da realidade, das muitas exceções, das
divergências e dos contra-movimentos que qualquer pensamento provoca,
sobretudo um “projeto”. Basta pensarmos na infinidade de questões que cada item
de uma proposta suscita. Não obstante a tudo isso, ele está convencido de que
questões de interesse público devem ser tratadas “numa linguagem compreensível,
sem os jargões especializados, que bloqueiam o sentido mais profundo das coisas e
dos fatos” (KÜNG, 2003a, p. 9). Sendo assim, é direito do público ouvir o que
cientistas têm a dizer sobre a situação ética que o mundo vive no momento, através
11

Para Hans Küng, a crise atual não espelha somente a crise da modernidade, para além dela indica
principalmente a irrupção do novo. São estes os principais fatos ou acontecimentos que elucidam tal
mudança: geopolítico (passagem do eurocentrismo ao policentrismo), político (era pós-colonialista e
pós-imperialista), econômico (era pós-capitalista e pós-socialista), político-social (era pós-industrial),
nas relações sociais (sistema pós-patriarcal), político-cultural (era pós-ideológica) e político-religioso
(mundo pós-confessional e inter-religioso). (CARVALHO, 2003).
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de instrumentos de comunicação de larga abrangência e de fácil acessibilidade.
Hans Küng está convencido da urgente necessidade de uma ética para toda a
humanidade pelo fato de se correr o sério risco de uma catástrofe das nações:
Também uma tecnologia social pragmática sem fundamentação em valores,
seja de orientação socialista ou ocidental, não é suficiente. Sem moral, sem
normas éticas comumente aceitas, sem “padrões globais”, as nações
correm o perigo de, através do acúmulo de problemas durante decênios,
caminharem para uma crise que pode levar ao colapso nacional, isto é, à
ruína econômica, à desmontagem social e à catástrofe política (KÜNG,
2002, p. 54).

Para o autor esta constatação é uma importante ocasião para
refletir sobre a ética, sobre o comportamento fundamental das pessoas.
Precisamos da ética, da doutrina filosófica e teológica sobre os valores e as
normas que devem orientar nossas decisões e ações. A crise deve ser
entendida como uma oportunidade (KÜNG, 2002, p. 54).

Não é seu interesse defender a necessidade de uma “ética mundial” apenas a
partir da negação. Esta seria compreendida apenas como “técnica de concerto de
déficits e pontos fracos” (KÜNG, 2002, p.55). O esforço deve ser na direção de
achar uma resposta positiva à pergunta por uma “ética mundial”. E esta resposta
pode ser encontrada mediante um compromisso global em defesa da dignidade da
vida. Aqui está o papel fundamental da ética. Mas não de modo isolado e
fragmentado. Daí a sua proposta de configuração de um “projeto de ética mundial”.
Não é um projeto postulado a partir de um grupo político, mas ligado ao todo
da vida humana. Küng afirma elaborá-lo como teólogo ecumênico e ciente de sua
pertença à Igreja. Por isso mesmo sente-se responsável para com todas as outras
Igrejas e religiões.
A sua participação no “Fórum Econômico Mundial” na cidade de Davos, em
fevereiro de 1990, foi ocasião para reafirmar sua convicção de que os
representantes do mundo da política e da economia precisam ser atraídos para o
ideal dos projetos éticos. Do contrário, “as exigências éticas das religiões e das
Igrejas, por mais bem intencionadas que sejam, cairão no vazio” (KÜNG, 2003a, p.
10).
O autor é consciente de que propor um “projeto de ética mundial” é assunto
abrangente e complexo. Sabe que existem limites na proposta. O assunto vai além
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de uma disciplina abarcando muitas outras. Isso poderá fazer surgir críticas vindas
das várias áreas. Contudo, recorda que se trata de um “projeto”. É mister, portanto,
conhecê-lo.
O capítulo abordará a urgência e necessidade de uma “ética mundial”, o papel
das religiões na fundamentação do “ethos mundial” e sua relação com a ética.
Tratará, por fim, da relação que o autor estabelece entre as religiões, a paz mundial,
em vista da sobrevivência e a urgência de uma “ética mundial” que requer o diálogo
entre as religiões, como concretização do “projeto de ética mundial”.

3.1 Urgência e necessidade da “ética mundial”

A necessidade da ética nasce da pergunta fundamental sobre o agir humano
valorizado a partir de um sentido. Sua perspectiva é fundamentar este agir e
justificá-lo. Demonstrar o porquê de ser de tal modo e não de outro. Trata-se de
colocar finalidade na ação humana. Em outras palavras, pergunta Hans Küng, por
que a pessoa humana deve fazer o bem e não o mal? Na perspectiva negativa
pode-se descer aos aspectos bem concretos da vida humana como, por exemplo:
por que não se pode ser ruim para os outros, roubá-los, matá-los em vantagem
própria; ser corrupto na política; ganancioso como empresário; como pesquisador
eliminar embriões defeituosos e liquidar descendentes indesejados? Enfim, onde
fundamentar que tais ações não devem ser feitas? Pode-se pensar não só
individualmente, mas também coletivamente: “por que um povo, uma etnia, uma
religião não pode odiar, sacanear, exilar ou talvez até exterminar outra minoria que
pensa e crê de forma diferente, ou é ‘estrangeira’, se ela dispõe do poder necessário
para fazê-lo?” (KÜNG, 2003a, p. 56).
A grande motivação de Hans Küng para a urgência de uma “ética mundial” é
a seguinte: “ou nós teremos no terceiro milênio uma ‘ecumene’ pacífica - a exemplo
da Europa unificada ou nós não teremos mais nenhuma ecumene’, não teremos
mais uma ‘terra habitada” (KÜNG, 2003a, p. 127). Tal perspectiva remete o ser
humano à responsabilidade enquanto humanidade de cuidar uns dos outros e da
“casa comum”. Daí a urgência de acabarem as inimizades entre as pessoas, os
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povos, nações, grupos, religiões e movimentos através da ética da responsabilidade.

3.1.1 A ética da responsalidade

Hans Küng se pergunta o que poderia ser a máxima, com vistas ao futuro,
que constituiria uma concepção ética para o Terceiro Milênio e qual discurso de
estratégia de futuro. Para ele, a resposta fundamental a todas as questões passa
pela responsabilidade das pessoas por este planeta, ou seja, uma “responsabilidade
planetária”.
Para Hans Küng (2003a), a ética se pauta na responsabilidade global sobre
todo o planeta em desencontro a uma mera ética de sucessos. Na ética de sucessos
todos os métodos são válidos, bom é aquilo que funciona e que dá lucro, poder e
prazer. Essa ética pode conduzir a um puro libertinismo e a um maquiavelismo e não
terá futuro.
Para o autor terá futuro em nosso planeta uma “ética de responsabilidade”.
Lembra que esta foi proposta pelo sociólogo Max Weber, no inverno revolucionário
de 1918/19: “O cristão cumpre seu dever e, quanto aos resultados da ação, confia
em Deus – e a atitude de quem se orienta pela ética da responsabilidade, que diz:
‘Devemos responder pelas previsíveis consequências de nossos atos” (WEBER,
1970, p.113).
E embora ela não seja livre da “ética de mentalidade”

12

, a pergunta que ela

faz, realisticamente, pelas “consequências” de nosso agir, devolve ao sujeito a
responsabilidade de seus atos, fruto de suas escolhas:
Nesse sentido, a ética de mentalidade e a ética de responsabilidade não
estão verdadeiramente contrapostas, mas se complementam mutuamente.
12

Hans Küng questiona também o que ele chama de uma espécie de “ética de mentalidade”. Esta
parece ficar somente no âmbito do indivíduo, sem repercussão na comunidade humana e abstraída
das situações concretas da vida: “Orientada por uma ideia de valores mais ou menos isolados
(justiça, amor, verdade), tal ética busca somente a pura motivação interna da pessoa que age sem se
perguntar pelas consequências de uma decisão ou ação, sem se preocupar com a situação concreta,
suas exigências e implicações” (KÜNG, 2002, p. 61). Esta ética para Hans Küng é a-histórica, pois
ignora a complexidade da situação histórica e apolítica, no sentido de ignorar a complexidade das
estruturas sociais e do jogo de forças existente. Torna-se perigosa, pois com esta fundamentação ela
também pode justificar, por exemplo, o terrorismo.
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Somente juntas elas podem constituir a verdadeira pessoa, aquela pessoa
que pode ter a profissão para a política (KÜNG, 2003a, p. 62).

O “princípio da responsabilidade” deve ser retomado, com vigor, em nossa
situação mundial, totalmente modificada, e em vista da continuação da ameaçada
existência do gênero humano. Lembra o autor, concretamente, da nossa crise
energética, do esgotamento da natureza e da expansão demográfica. Urge uma
“nova ética fundamentada no cuidado pelo futuro e no temor e respeito diante da
natureza” (KÜNG, 2003a, p. 63). E para isso não bastam consciências individuais e
de pequenos grupos da sociedade. Além disso, é necessário uma reflexão ampla e
responsável de toda comunidade humana sobre a urgência de uma “ética mundial”.
Hans Küng defende que o tema fundamental para debate no Terceiro Milênio
deve ser sobre a responsabilidade da sociedade mundial, em vista de seu próprio
futuro. Logo, “todos que têm responsabilidades nas diferentes regiões do planeta,
nas inúmeras religiões e nas ideologias atuais são desafiados a aprender a pensar
na perspectiva das inter-relações globais” (KÜNG, 2003a, p. 63) e urgência da “ética
mundial”.
Propõe que a ética na pós-modernidade saia do espaço privado, onde ficou
confinada na época moderna, e venha “ser novamente um propósito público de
primeira grandeza” (KÜNG, 2003a, p.66). E para isso, não basta especialização de
pessoas

nesta

área

para

resolver

casos

isolados.

Trata-se

de

uma

institucionalização da ética, como vem acontecendo em várias comissões, cadeiras
e códigos de ética, nas diversas áreas do conhecimento e das relações sociais.
Lembra o pioneirismo dos Estados Unidos nesse empreendimento. Recorda que um
número cada vez maior de leis e preceitos não significa necessariamente melhorar a
pessoa humana. Não basta conhecer, é preciso dar sentido. Este traz a motivação.
E esta só pode vir com a ética.
No processo de mudança de valores, a ética é a razão e possibilidade de uma
convivência humana digna com base em um consenso mínimo sobre valores e
normas. O homem precisa assumir responsabilidades perante os semelhantes, o
meio ambiente e a posteridade. Nesse sentido, a ética é um compromisso público
comum a crentes e não crentes. Küng “postula” uma coalizão entre crentes e nãocrentes fundamentada na promoção da vida:
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Para que o direito fundamental de todas as pessoas por uma vida humana
digna seja realizado; que a barreira entre ricos e pobres e entre nações
ricas e as nações pobres seja diminuída; as favelas nos cinturões de
pobreza do quarto mundo diminuam; o nível de bem-estar social não seja
arrasado por catástrofes ecológicas e seja possível uma sociedade sem
guerra e violência (KÜNG, 2003a, p. 75).

Ao abordar a questão ética tocamos na dimensão do sentido do agir humano.
Ele se fundamenta na compreensão da realidade que é iluminada por critérios e
valores. Esses necessariamente surgem a partir da compreensão da verdade. Existe
uma realidade absoluta que fundamente a realidade de modo valorativo? Onde
encontrá-la? As religiões estão convencidas que sim e que portam a verdade. Para
Hans Küng (2003a) é necessário, portanto, clarear a questão da verdade nas
religiões. O caminho que ele propõe é da averiguação: se a religião promove o
humano para ser verdadeira ou não. No projeto, o critério humano torna-se ponto
“ecumênico” fundante do “ethos mundial”. Nos próximos itens tais questões serão
abordadas.

3.1.2 O critério humano como fundante para a “ética mundial”

O ser humano necessita de valores para orientar o seu agir: “As pessoas têm,
em geral, o desejo insuperável de se orientar por algo, de poder apoiar-se em algo”.
Negar tal princípio antropológico coloca em risco o desenvolvimento da própria
dimensão humana de homem: “Porém, sem estar ligada a um sentido, a valores e
normas, a pessoa humana não vai, nem nas coisas pequenas e nem nas grandes,
portar-se de forma verdadeiramente humana” (KÜNG, 2002, p. 60-61).
É nessa perspectiva que, para Hans Küng, a reflexão básica sobre qualquer
ética se estabelece. Esta se exercita na reflexão crítica do comportamento humano.
Para o autor é bom para o ser humano aquilo que o ajuda a ser verdadeiramente um
ser humano. “Daí a norma ética fundamental é: o homem não deve viver de forma
desumana, mas humana; deve realizar sua existência humana em todas as suas
dimensões” (KÜNG, 1999b, p. 278). A grande questão é como fazê-lo de modo
“incondicional” e sem “exceção”.
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Recorda Küng que hoje “sem um mínimo de consenso fundamental com
respeito a valores, normas e posturas não é possível a existência de uma comunhão
maior nem uma convivência humana digna” (KÜNG, 2003a, p. 59). Este “consenso
mínimo fundamental” deve ser encontrado continuamente no diálogo, e retomado
quantas vezes for necessário. Se assim não fosse, a democracia jamais funcionaria.
Para o autor, o “consenso fundamental mínimo” pode ser captado em alguns pontos
fundamentais: a concordância de que se podem resolver conflitos sociais de uma
forma não-violenta; os aspectos positivos que emergem da condução humana
através de determinadas ordens e leis para a sadia convivência social e a
capacidade que o homem tem de dar sentido (objetivo) às suas ações.
A idéia de “consenso” é muito atual e defendida por outros autores. John
Rawls (2000), considerado um dos mais ilustres filósofos do direito da segunda
metade do século XX, enfoca a justiça como equidade, tema principal das suas
obras. Rawls propõe uma Constituição baseada no procedimentalismo puro, restrita
às questões políticas que envolvem os vários segmentos da sociedade, de uma
forma racional e razoável, através de um “equilíbrio reflexivo”, fazendo gerar um
“consenso sobreposto”. O que a teoria pressupõe é que os cidadãos compartilhem
uma cidadania igual, que a liberdade igual seja pública e consensualmente
estabelecida através de julgamentos bem ponderados, tendo como mediação
metodológica o “equilíbrio reflexivo”. O “equilíbrio reflexivo” é um processo de
ajustes e reajustes contínuos das intuições e dos princípios morais, visando a
geração de um “consenso”, que não é meramente um “modus vivendi” oriundo de
fortuitas conjunções da contingência. “Concepções do bem” estão em um sub plano
que regula a comunidade, dado que existe um “bem comum” nas sociedades
democráticas, por meio do qual as concepções particulares do bem são reguladas.
Este “bem comum” é preservado por uma adequada reflexão entre o ‘você’ e
o‘eu’, pautado no “equilíbrio reflexivo”, em que o “consenso sobreposto” garante a
qualidade de tal equilíbrio. O “consenso sobreposto”, válido sobre fundamentos
morais, incluindo a concepção de sociedade, é um acordo das virtudes cooperativas
através das quais os princípios são personificados em caracteres humanos
expressados em vida pública. Ele é justificado quando sustenta uma determinada
concepção política alcançada através do processo do “equilíbrio reflexivo amplo”.
Nas palavras de Rawls:

57
Pensemos que cada cidadão numa sociedade (bem ordenada) como
alguém que alcançou um equilíbrio reflexivo amplo (e não restrito). Uma vez
que os cidadãos reconhecem que afirmam a mesma concepção pública de
justiça política, o equilíbrio reflexivo é geral: a mesma concepção é afirmada
nos juízos refletidos de todos. Portanto, os cidadãos atingiram um equilíbrio
reflexivo amplo e geral (RAWLS, 2000, p.43).

Habermas13 vai falar em várias obras de “consenso racional” que se torna
possível a partir da “racionalidade comunicativa”. Ela “tem por tarefa identificar e
reconstruir condições universais do entendimento possível” (HABERMAS, 1999,
p.196) e é definida como “regra do consenso”. A própria razão está embutida na
ação comunicativa e na esfera do mundo vivido. Para isso, cada indivíduo que
quiser participar deve estar inteirado sobre as “pretensões universais” que deverá
utilizar para gerar “consenso”. O princípio que conduz a ética discursiva é o princípio
de universalização. Toda norma deve seguir o caminho para ser universalizável:
Dos discursos éticos de autoentendimento, o conjunto dos implicados não
se limita somente aos membros de uma comunidade particular, mas a todos
os seres humanos em geral, o que obriga a uma composição de delegados
capazes de distanciar-se, até mesmo, do etnocentrismo de sua forma
especial de vida (HABERMAS, 1994, p. 224-225).

É um princípio que reformula o imperativo categórico de Kant: transforma-se a
realidade subjetiva para uma realidade intersubjetiva. A “universalização ética” deve
ser feita dentro de um processo dialógico entre sujeitos. Sua efetivação demonstrase na admissão de uma pretensão de validade aceita por todos:
Existem funções sociais elementares que, para serem preenchidas,
implicam necessariamente o agir comunicativo. Em nossos mundos da vida,
compartilhados intersubjetivamente e que se sobrepõem uns aos outros,
está instalado um amplo pano de fundo consensual, sem o qual a prática
cotidiana não poderia funcionar de forma nenhuma (HABERMAS, 1993,
p.105).

Esse pensamento é similar ao de Hans Küng, no que diz respeito à “ética
mundial”. Mas o autor não deixa de fazer a seguinte observação para uma “ética de
discurso" deixando transparecer sua desconfiança na possibilidade do “consenso”
apenas a partir da razão:
13

Habermas é um dos mais importantes filósofos contemporâneos, nos âmbitos da teoria discursiva
da verdade, da moral, do direito e da biotecnologia. Na obra “Consciência moral e agir comunicativo”
(1994), no capítulo segundo, ele trata do tema da “racionalidade comunicativa”.
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Por que preferir o discurso e o consenso em vez do conflito violento? E será
que o discurso de fato implica uma moral e não somente uma ética? Não
deve a razão fundamentar a incondicionalidade e universalidade de suas
normas? E ela está em condições de fazer isso depois que não pode mais
recorrer a um ‘imperativo categórico’ (Kant) quase congênito? (KÜNG,
2003a, p.80).

Também Leonardo Boff (2000) defende o fundamento do “consenso mínimo”:
“O consenso mínimo se densifica no direito à vida, no respeito inviolável aos
inocentes, no tratamento justo dispensado ao detido e na integridade física e
psíquica de cada ser humano”. O “consenso mínimo” entre as nações deve ser
pautado “sobre determinados valores, normas e atitudes”, e sem ele “é impossível a
convivência humana em sociedade, sobretudo na emergente sociedade mundial".
Vai além de construir “um ethos mínimo”, trata-se “de um consenso mínimo acerca
de um ethos mínimo, universalmente viável e efetivo e deve ser obrigatório para
todas as pessoas, nas suas diferentes culturas” (BOFF, 2000, p. 77; p.80).
Permanece, contudo o desafio de fundamentá-lo de modo “incondicional”.
Para Küng,
ao que parece, até agora as fundamentações filosóficas de normas
incondicionalmente válidas para todos não conseguiu ir além de
generalizações problemáticas e de modelos pragmático-trancendentais ou
pragmático-utilitaristas (KÜNG, 2003a, p.80).

Não admitindo uma “autoridade superior”, eles recorrem a uma “comunidade
de comunicação” ideal. O problema, porém, é que geralmente permanecem
abstratos e descomprometidos. Têm-se a dificuldade real de demonstrar um
comprometimento plausível e incondicional.
Existe em todo ser humano, afirma Küng, o desejo insuperável de se orientar
por algo como apoio “fundamental”. Seja no âmbito da vida privada, como nas
complexas relações e conflitos do mundo tecnológico, industrial, da comunicação,
como também na prática jurídica em que “as pessoas sentem a necessidade de ter
orientações éticas fundamentais” (KÜNG, 2003a, p. 60). E questiona onde e como
atingir esta meta:
Sob que condições básicas nós podemos sobreviver? Como podemos
sobreviver como pessoas humanas sobre uma terra habitável? E como
podemos concretizar humanamente a nossa vida individual e social? Sob
quais pressupostos a civilização humana pode sobreviver no Terceiro
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Milênio? Que princípios fundamentais as forças dirigentes da polícia, da
economia, da ciência e das religiões devem seguir? E sob quais
pressupostos também o indivíduo pode chegar a ter uma existência feliz e
realizada? (KÜNG, 2003a, p. 64).

Sua resposta é simples: “a pessoa humana dever vir a ser mais do que é, ou
seja, a pessoa humana deve ser mais humana” (KÜNG, 2003a, p. 146)

14

. O critério

do que é bom será aquilo que lhe permite preservar, promover e realizar a sua
condição de ser humano. O humanismo hoje possui uma imensa potencialidade.
Aqui se encontra o princípio realista da responsabilidade ao “utópico” princípio da
esperança: “torna-te o que és” 15.
Lembra Hans Küng (2003a) que a valorização do ego em nosso contexto,
através da autodeterminação, auto-experiência, autoencontro, autorrealização não
pode estar desvinculada de autoresponsabilidade e responsabilidade pelo mundo,
pelas pessoas, pela sociedade e pela natureza. A subjetividade pode se trair no
subjetivismo, que no fundo, é um autoreflexo narcisista, uma relação autista consigo
mesmo. Autodeterminação e abnegação não se excluem. Identidade e solidariedade
14

O cristianismo possui, na sua tradição, um rico e expressivo conteúdo sobre a dignidade humana:
“trata-se de reconhecer para qualquer pessoa humana – até a mais pobre e mais pequenina – essa
dignidade transcendente e imprescritível”. A fé cristã reconhece em Jesus o Filho do Deus vivo, o
Cordeiro de Deus que carrega os pecados da humanidade. Assim, a pessoa de fé descobre seu
irmão em qualquer ser humano. Mesmo entre os “mais aviltados e os mais desprezados, ainda que
em contradição com as regras do direito ou da sociedade, o cristão é convidado a reconhecer alguém
amado por Deus, nosso Pai, e levado por Cristo Redentor em sua Paixão” É aqui que se instaura e
fundamenta, no cristianismo, a dignidade de toda pessoa humana. É no princípio da igualdade e
fraternidade universais onde se edificam as elaborações jurídicas mais decisivas para o futuro da
civilização. A sociedade contemporânea necessita resgatar tais valores humanos. Eles valem para
todas as pessoas “quaisquer sejam suas convicções, deve redescobrir a presença desse ascendente
infinitamente precioso”. Essa fonte, de penhor altissimamente humano, não pode ser um facho de luz
“para compreender as motivações atuais da ordem jurídica que estão em jogo, seus limites e seus
dissabores?” (LUSTIGER, 1997, p. 34-35).
15

A questão do humanismo ateu é hoje central nas questões humanas. Parece que, de fato, o
humanismo ateu destruiu o próprio humanismo: “Nossa civilização quer-se humanista. Ela resgata
sua ambição dos justos valores do paganismo que foram húmus original da cultura européia”. A
cultura contemporânea realizou escolhas que consistem em dizer: “Como se Deus não fosse”
(LUSTIGER, 1997, p.7). Nas palavras de Lacroix pode-se perceber esse drama: “Claro, o homem
está no centro da reflexão dos novos humanistas. Mas é preciso ver que ele é para eles uma
preocupação, não um motivo de orgulho. Os novos humanistas são testemunhas de uma das mais
dramáticas crises morais da História” (LACROIX, 1996, p. 158). Hans Küng acredita que o
humanismo ateu “que recorre à razão, à natureza e à consciência” é não somente crítico com relação
à religião, mas “muitas vezes também toma uma forma secular e antieclesiástica” (KÜNG, 2002,
p.141). Isso revela reações preconceituosas de pensadores diante de reflexões propostas por líderes
cristãos. Não é possível negar o paradoxo do humanismo ateu: sem abertura ao transcendente o ser
humano “torna-se incompreensível para si próprio. Ocupa-se em destruir-se quando, nascido do
nada, ao nada retorna”(LUSTIGER, 1997, p.7).
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são condições para organizar um mundo melhor. O ser humano é um ser relacional.
Recorda Hans Küng que o princípio ético fundamental, desde Kant, pertence
ao imperativo categórico16: “a pessoa humana nunca deve ser transformada num
simples meio”. Deve permanecer sempre como objetivo último e critério. As várias
dimensões do existir (capital, ciência, técnica e indústria) são meios e não fins da
humanidade. Isso não significa desconhecer que estas realidades, em si, tenham
valores. Estes meios “devem ser avaliados e utilizados na medida em que servem a
pessoa humana e seu desenvolvimento” (KÜNG, 2003a, p.65). Nessa perspectiva,
compreende-se que a manipulação de genes humanos só é lícita à medida que está
a serviço da proteção, da preservação e da humanização da vida humana; que
pesquisa com embriões descartáveis é um experimento que deve ser considerado
desumano e como tal deve ser rejeitado; que o lucro não é objetivo, mas resultado.
Para Hans Küng, apesar das grandes dificuldades e desafios do nosso tempo,
“há de surgir, com o tempo, entre todas as grandes comunidades religiosas, um
consenso elementar sobre premissas fundamentais da vida e da convivência
humana” (KÜNG, 2003a, p. 145). Onde se fundamentará esse “consenso elementar”
sobre “premissas fundamentais da vida”? Para o autor, no “critério humano
universal”.
A partir do “critério humano” pode-se distinguir o que nas próprias religiões é
fundamentalmente bom e o que é mau, o que é verdadeiro e o que é falso. Hans
Küng propõe a formulação deste critério com relação às religiões de forma positiva
ou negativa:
Positivamente: a religião é boa e verdadeira à medida que ela serve à
humanidade, à medida que, em suas doutrinas de fé, de ética, em seus
ritos e instituições ela promove a identidade humana, o sentido e
sentimento de valor das pessoas. Negativamente: a religião é falsa e ruim à
medida que ela difunde a desumanidade, à medida que, em suas doutrinas
de fé e de ética, nos seus ritos e instituições, ela freia as pessoas em sua
identidade humana, na sua busca de sentido, no senso de valores,
dificultando, assim, uma existência frutífera e com sentido (KÜNG, 2003a,
p.147).
16

É na “Crítica da razão prática (1788)” que Kant dá início à elaboração de uma teoria ética
fortemente racionalista. O autor defende uma moral fundamentada na racionalidade humana. Rejeita
as chamadas éticas heterônomas, isto é, aquelas cujo princípio moral é derivado de uma fonte
externa, tal como Deus ou o Supremo Bem. No texto da “Fundamentação da metafísica dos
costumes (1785)” ele desenvolve sua teoria ética em um sentido mais aplicado. É aí que
encontramos a formulação clássica do imperativo categórico: “O imperativo categórico é, pois um só,
e em verdade este: age somente de acordo com aquela máxima, pela qual possas ao mesmo tempo
querer que ela se torne uma lei universal” (KANT, 1980, p.29).
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A ideia básica e fundamental dessa tese é que o humanamente digno pode
fundamentar-se no “divino”. Vale também o contrário: o que é “desumano” não pode
remontar àquilo que é “divino”. “Salva-se o humano justamente à medida que for
fundamentado pelo divino”.Porém, se questiona o autor: “nesta teoria, o humanum
não adquire uma espécie de função julgadora em relação às religiões, as quais
estão fundamentadas no divinum”? (KÜNG, 2003a, p. 143;147).
Hans sabe dos questionamentos que esse critério humano universal suscita
na reflexão: não se construiria acima das religiões concretas uma espécie de
“superestrutura”, mediante a qual as religiões seriam avaliadas e até condenadas?
Não é ele resultado de um humanismo europeu influenciado pelo cristianismo?
Aplica-se às religiões orientais? Não é um princípio vago demais para poder
interligar todas as religiões? (KÜNG, 2003a, p. 276).
O teólogo Mário França Miranda questiona17 esse recurso ao “humanum” que
Küng utiliza. Para ele, esse recurso “não convence por se tratar de um critério
meramente fenomenológico, que tornaria a teologia das religiões dependente da
antropologia dominante em cada época” (MIRANDA, 1994, p. 17).
Küng responde a esses questionamentos legítimos, a partir de duas
constatações. Primeiramente, afirma que a verdadeira “humanidade” é o
pressuposto para a verdadeira religião. E que a verdadeira religião é a realização da
verdadeira humanidade. Para Hans Küng “isso significa que o humano (o respeito à
dignidade humana e aos valores fundamentais) é uma exigência mínima a cada
17

França Miranda, ao abordar a problemática da determinação do próprio “fundamento da existência
do diálogo inter-religioso” afirma que se trata de uma questão teológica básica, porque se refere "à
própria realidade transcendente apontada pelas diversas religiões" (MIRANDA, 1998, p. 117). A partir
dessa consideração, tece críticas a algumas tentativas de estabelecer uma base comum para o
diálogo inter-religioso desde a perspectiva externa, que não a teológica: “uma fé comum? Uma
experiência religiosa comum? Uma mesma realidade última? Uma libertação comum?” (MIRANDA,
1998, p.108-118). Desse modo, a noção de "fé" comum a todas as religiões revela dificuldades, pois a
fé é sempre determinada. Uma noção de fé que fosse o resultado da abstração do comum a todas as
religiões seria demasiadamente vaga. Do mesmo modo, a idéia de uma "experiência religiosa
comum" subjacente a múltiplas crenças presentes no mundo mostra-se insuficiente. Seu problema
consiste em conceber a experiência como um momento separado da sua interpretação. Afinal, toda
experiência é interpretada. "Pela mesma razão não podemos aceitar a experiência básica e humana
de finitude e contingência, dada juntamente com sua abertura ao transcendente, pois a estrutura
Transcendental que caracteriza o ser humano só nos é mediatizada pela categoria histórico, sóciocultural" (MIRANDA, 1994, p.111). A invocação de uma "Realidade Última" é também questionável,
pois, segundo tal concepção, o que as religiões confessam dessa "Realidade Última" são apenas
experiências humanas da realidade inatingível e inacessível. França questiona se essa realidade
assim concebida encontra-se presente em alguma religião, se esse procedimento não passa de um
postulado obtido da história e da filosofia das religiões. Por fim, França questiona também a noção de
"libertação comum" como base para o diálogo inter-religioso, justamente por ser um critério situado
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religião”. Onde se procura realizar a verdadeira religiosidade deve haver pelo menos
humanidade (isso é critério mínimo). Mas para que e por que então a religião? Hans
Küng responde:
A verdadeira religião é a realização da verdadeira humanidade! Isso
significa que a religião (como expressão de um sentido mais abrangente, de
valores mais elevados, de compromissos incondicionais) é o melhor
pressuposto para a realização do humano. Deve haver religião (critério
máximo) ali onde se busca realizar a humanidade como um compromisso
verdadeiro, incondicional e universal (KÜNG, 2003a, p. 148).

Em segundo lugar, aponta importante “consenso”

18

entre os representantes

das diferentes tradições religiosas acordadas por ocasião da conferência de Paris19.
Isso prova que o humanismo não seria descoberta apenas do Ocidente. Em poucas
palavras esse consenso se baseia no seguinte: não aceitação de um “humanismo
autônomo”

20

, mas enraizado no absoluto; aceitação da autocrítica como

pressuposto para o diálogo inter-religioso; déficit das religiões no que tange à
educação das pessoas para o humanismo e para o pacifismo; afirmação do princípio
da possibilidade de fundamentar o humanismo a partir de qualquer tradição
religiosa. Portanto, é sobre esse “consenso sobre o humano” que está a base para
uma “ética mundial”, a partir das religiões mundiais, pois ele é, também, o critério
fora das religiões. É onde se encontra sua crítica ao “critério humanum ecumênico de Hans Küng”.
18
O “consenso” torna-se perceptível quando ouvimos afirmações similares nas várias tradições. Do
lado judaico o seguinte: “O judaísmo claramente afirma uma clássica base religiosa, uma realidade
ética universal”. O muçulmano se refere ao Alcorão como o “código ideal dos direitos humanos, e o
aponta para a mais nova declaração oficial muçulmana dos direitos humanos de 1988”.
Representantes do hinduísmo “falam de uma estreita ligação entre a moralidade e a religiosidade e
da necessidade de resistência contra as forças autodestruidoras no mundo”. Mesmo o budista
“reconhece a dimensão transantropológica e cosmológica da pessoa e não exclui e não impossibilita
a sua significação específica como pessoa no Universo”. A partir da grande tradição humanista do
confucionismo, ele afirma enfaticamente: “A procura por critérios ecumênicos não apresenta
problemas para a tradição confucionista”. O “humano” sempre foi o objetivo central do confucionismo
(KÜNG, 2002, p. 150).
19

Hans Küng cita os representantes das diversas religiões, sobretudo os professores e professoras
que fizeram as palestras principais no colóquio da UNESCO, por ocasião da Conferência de Paris:
MASAO ABE, de Kyoto (budismo), MOHAMMED ARKOUN, de Paris (islamismo), EUGENE B.
BOROWITZ, de Nova Iorque (judaísmo), CLAUDE GEFFRÉ, de Paris (cristianismo), LIU SHU-HSIEN,
de Hong Kong (confucionismo), BITHIKA MUKERJI, de Benares (hinduísmo) (KÜNG, 2002, p.149).
Foi significativa a contribuição deles na reflexão, para a convergência nesse “consenso” em torno do
“humano”.

20

Para Hans Küng se o humano não estiver aberto ao transcendente ele trai a sua própria
humanidade: “Mas ao mesmo tempo, a existência humana fracassaria em seu aspecto central, se
afastasse de si ou negasse a dimensão do ‘trans-humano’, do incondicional, do universal e do
Absoluto. A existência humana sem essa dimensão seria um torso” (KÜNG 1999 a, p.279).

63
fundamental para a teologia do diálogo inter-religioso21.
O teólogo e professor Roberley Panasiewicz (2003) em seu artigo na revista
Horizonte aborda que diante da “multiplicidade de modos por que se exerce o
diálogo” (DM 28), o “critério humano” é um deles. Chamado de “nível ético” tem a
finalidade da promoção e libertação do ser humano: “Esse é o nível do diálogo ‘das
ações e da colaboração com objetivos de caráter humanitário, social, econômico e
político que se orientem para a libertação e promoção do homem’(DM 31). É o
diálogo da abertura, da solidariedade, da partilha e da cooperação ‘em favor da paz”
(PANASIEWICZ, 2003, p.47).
Mas como a “ética mundial”, que tem como seu fundamento o “critério do
humano”, pode ser consenso entre os crentes e ateus? Hans está convicto que é
possível “porque junto com os crentes também os não-crentes podem resistir contra
todo tipo de niilismo trivial, contra o cinismo difuso e contra a frieza social” (KÜNG,
2003a, p. 75). Cita aspectos fundamentais e concretos de realização da mesma: o
direito fundamental de todas as pessoas por uma vida humana digna; a diminuição
do escandaloso abismo entre ricos e pobres, nações ricas e nações pobres; a luta
contra a expansão dos cinturões de pobreza nas favelas do Quarto Mundo;
desenvolvimento social compromissado com as questões ecológicas; promoção da
cultura da paz e do diálogo como antídoto à cultura da violência e da intolerância e
elevação do nível social dos mais pobres. São questões que tanto as religiões como
as pessoas de boa vontade podem se unir: “este patrimônio humano de todos os
homens é um critério ético geral” (KÜNG, 1999a, p. 280).
Também para Panasiewicz o “critério ético” ou “humano” do diálogo pode unir
crentes e não crentes, porque se trata de “empreender manifestações em favor da
vida”. O cuidado da vida na luta pela justiça e superação de “catástrofes, crises,
misérias... emergem na consciência como desafios éticos e como possibilidades de
os povos e as religiões se unirem, econômica, política e, enfim, religiosamente. É na
articulação dialógica entre nações e tradições religiosas que emergirá a paz”
(PANASIEWICZ, 2003, p.49).

21

Claude Geffré também assimila esta ideia em seu pensamento. Segundo este autor não existe
contradição entre a busca do absoluto e a do autenticamente humano. A partir do absoluto,
compreende-se o humano. “Na era da globalização, o verdadeiro caminho do diálogo inter-religioso, é
o antropológico. O ecumenismo em escala mundial nos permite realizar o aprendizado duma
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Concluindo, para Hans Küng (2003a) o fundamento do “ethos mundial” é o
“consenso mínimo” sobre o humano, sua defesa, dignidade e desenvolvimento que
estabelecerá uma “ética mundial”. Nesse ponto, podem-se unir as religiões e as
pessoas de boa vontade, crentes ou não. Pontua, contudo, a necessidade de
fundamentar o “humano” em perspectiva de abertura ao “Transcendente”. E isso as
religiões fazem muito bem. Trata-se agora de compreender melhor o que Küng
denomina de “ethos mundial” percebendo sua necessidade, seu papel e onde
encontrá-lo.

3.1.3 O “ethos mundial”

Todos os Estados do mundo têm uma ordem econômica e jurídica. Mas para
funcionar é necessário um “consenso ético”, do qual vive o Estado de direito
democrático. Nesse sentido, diz Hans Küng: “também a comunidade internacional
das nações já criou, entrementes, estruturas jurídicas transnacionais, transculturais
e transreligiosas” (KÜNG, 2003a, p. 69). E se pergunta: “Mas o que seria dessa
ordem mundial sem uma “ética mundial”? (KÜNG, 2003a, p. 69). É fato, hoje, que a
comunidade mundial não pode mais se dar ao luxo de uma ética divergente e até
contraditória em pontos centrais. Como exemplo, basta pensar em determinadas
manipulações financeiras ou de bolsa de valores ou em arrojados projetos de
pesquisa genética. Não adianta ter proibições eticamente bem fundamentadas em
um determinado país se num outro elas podem ser burladas.
Por que a necessidade de um “ethos mundial”? Apenas para garantir a
sobrevivência da humanidade? Küng vai além dessa urgência e toca na questão de
fundo da nossa sociedade. Estamos vivendo diante de uma enorme crise de sentido,
de ideais, de valores, enfim da ética:
A crise da potência dirigente do Ocidente é a crise moral do mundo
ocidental como tal, também da Europa: destruição de toda e qualquer
tradição, de um sentido de vida mais abrangente, de padrões éticos
imprescindíveis, e falta de novos objetivos, junto com os prejuízos físicos
daí decorrentes. Muitas pessoas hoje não sabem mais com base em que
humanidade plural em busca de salvação”. (GEFFRÉ, 1999, p. 206s).
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normas fundamentais devem tomar as pequenas e grandes decisões do dia
a dia [...]. Em todo lugar se percebe uma crise de orientação generalizada.
Com ela estão relacionadas a frustração, o medo, as drogas, o alcoolismo,
a AIDS. Em dimensões menores, também a criminalidade de muitos jovens
está ligada a essa crise. Assim também os muitos escândalos recentes na
política, na economia, em sindicatos e na sociedade estão vinculados a ela
(KÜNG, 2003a, p. 24).

Dentro desta mesma observação de Küng, pode-se lembrar de Lima Vaz
quando afirma que “a própria sociedade, em sua organização, instituições e
costumes não é senão o corpo histórico do ethos” (VAZ, 1998, p. 55). Citando R. S.
Cushman,, Vaz recorda que “foi justamente como cura da ‘enfermidade’ - para falar
como Platão - desse corpo na Atenas do século V que Sócrates finalmente criou a
Ética” (VAZ, 1998, p. 55). Olhando com realidade e sinceridade o “corpo global”, ou
seja, as organizações, as instituições e os costumes atuais, constatar-se-á que se
encontram “enfermos”. A intuição da urgência de um “ethos mundial”, proposta por
Hans Küng, sinaliza onde se pode encontrar a “cura” para o corpo social global
“enfermo”. Sua proposta, como a de Sócrates, na ocasião, é pelo viés da ética.
Porém, não mais na criação da ética, mas na configuração de um “ethos mundial”.
Nessa empreitada, ele destaca o papel fundamental das religiões: “Não me canso de
repetir que se trata de um mínimo básico que se encontra em todas as religiões
mundiais” (KÜNG, 2005, p.145). Para a plausibilidade e eficácia do “ethos mundial” é
necessário um contínuo conhecimento e diálogo com as diversas manifestações
culturais, dentre essas, o autor destaca a religião.
Hans Küng recorda que certos padrões morais elementares parecem ser os
mesmos em todo mundo. “O ethos mundial... quer apenas realçar os padrões éticos
elementares” (KÜNG, 2005, p.145). As normas éticas não escritas constituem a
“rocha” sobre a qual a sociedade humana está construída. É o “ethos primordial”,
que constitui o núcleo para um “ethos comum da humanidade”, para um “ethos
mundial”. O “ethos mundial” possui seu fundamento não apenas - sincronicamente nas normas básicas hoje comuns às diferentes religiões e regiões, mas também diacronicamente - nas normas básicas das culturas tribais, comprovadas desde eras
pré-históricas (antes da introdução das fontes escritas). É o que ele define como
“ethos mundial”. A contribuição das várias tradições religiosas será importante para
a configuração do “ethos mundial”. Porém não se trata de uma nova “religião
mundial”:

66
não precisamos temer essa religião mundial única, porque a diversidade
das religiões que existem é grande demais. E nem devemos esperar por
uma religião mundial única, pois, na situação atual, não há nenhum indício
de que ela possa vir a existir um dia (KÜNG, 2004c, p. 30).

A proposta é de enfatizar ou “reforçar a convicção de que essas regras
básicas devem aplicar-se a toda a humanidade” (KÜNG, 2004c, p. 30). E o conjunto
dessas é o “ethos mundial”.
O “ethos mundial” vai além do princípio humanitário geral e da aplicação da
regra de ouro: “Além disso, no “ethos mundial”, não paramos nesse princípio
humanitário geral, segundo o qual devemos tratar a todos realmente como seres
humanos [...]. Nem se trata de aplicar apenas a regra de ouro”. Significa sim
estabelecer diretrizes indispensáveis que, uma vez “obedecidas, haverá certamente
uma mudança para melhor no mundo” (KÜNG, 2004c, p. 24). Refere-se ao todo do
mundo da vida humana, inclusive da natureza. Indaga por normas válidas
universalmente. Küng diz que valores fundamentais devem ajudar a resolver
problemas globais, para além de todas as diferenças de visão do mundo, diferenças
culturais, nacionais ou religiosas. As formas de vida concretas e diferenciadas dos
homens dificilmente permitem passar de um consenso mínimo e formal sobre
padrões éticos.
Diante da crise de sentido que clama por uma “ética mundial”, há que retomar
o caminho propondo valores que edifiquem a humanidade. O “ethos mundial” que
configurará a “ética mundial” é a constatação dos padrões éticos elementares, nas
diversas culturas e tradições religiosas em prol do humano. Em tal critério pessoas
crentes ou não se podem unir. Contudo, o projeto requer um humanismo aberto ao
transcendental. Não basta reduzir o “critério humano” apenas ao verdadeiro, ao bom
a ao belo. É nesse ponto que, para Hans Küng (2003a) as religiões têm papel
fundamental. Elas possuem inspirações e modelos expressivos de humanismo a
serem imitados, pois ajudam a compreensão do ser humano, em sentido radical, por
fundamentá-lo no absoluto. A religião, com a riqueza de seus conteúdos éticos,
ajuda na configuração do “ethos mundial”. E assim melhora a situação de sofrimento
do mundo. Por isso, as religiões tem um papel significativo no “projeto da ética
mundial”.
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3.2 O papel das religiões na fundamentação de um “ethos mundial”

Se a religião é uma categoria fundamental no “projeto da ética mundial” cabe
explicitar

como

Hans

Küng

estabelece

a

relação

desta

com

a

ética.

Necessariamente há que se reconhecer a problemática entre ambas, para em
seguida, abordar o aspecto positivo desta articulação.
Para a ética funcionar em favor do bem de todos, ela deve ser indivisível. O
mundo globalizado necessita de uma “ética mundial” da responsabilidade. É ela
quem dará à humanidade pós-moderna valores, objetivos, ideais e visões comuns.
Afirma Hans Küng (2003a) que tocamos em um ponto polêmico e discutível: tudo
isso não pressupõe uma fé religiosa única? Nesse ponto se estabelece a relação
entre ética e religião na perspectiva do “projeto de uma ética mundial”.
Hans Küng ressalta que quando a religião se torna fraca, enquanto força
justificável da ética, a sociedade tem muito a perder. Isso o leva a questionar se, de
fato, a ética "- e isto se torna cada vez mais instigante - pode simplesmente ser
fundamentada de forma racional, unicamente com a razão, como desejava Sigmund
Freud". (KÜNG, 2004a p. 12-13).
As

justificações

racionais

e

filosóficas

não

conseguem

convencer

incondicionalmente, quando está em jogo o risco da própria vida:
Os argumentos puramente filosóficos para estabelecer valores essenciais
não foram além de generalizações problemáticas, ou de determinados
modelos utilitaristas e pragmáticos que tendem a falhar quando se faz
necessário exigir do homem um comportamento de sacrifício, até, em caso
extremo, o sacrifício de sua própria vida (KÜNG, 2004a, p. 13).

A moral, os valores éticos e as normas conseguem ser fundamentados de
modo claro, incondicionalmente e de forma geral na perspectiva do autor, somente
pela religião. Só o “incondicional” pode comprometer de forma incondicional, e só o
absoluto pode amarrar de forma absoluta. Consequentemente, “não se pode
levianamente menosprezar a importância e a função do fenômeno religião que,
desde a origem da humanidade e ao longo dos séculos, forneceu os fundamentos
para uma ética e para os valores básicos de homens e de mulheres” (KÜNG, 2004a
p. 28).
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Para fundamentar a afirmação de que o homem - como indivíduo,
comunidade, nação ou religião - deve se comportar de maneira humana, há que se
recorrer a um dever incondicional. Este é um assunto da religião, pois, segundo
Küng, somente um incondicional pode obrigar incondicionalmente. Assim, o dever
ético não se deriva do homem, que é “condicionado”, mas do “Incondicionado” como
Absoluto. Como realidade suprema, este Absoluto é racionalmente indemonstrável,
mas pode ser aceito como racionalmente plausível. Nas religiões do Livro esse
“Incondicional” é chamado Deus. Todas as religiões respondem às questões do
“donde e para onde” da nossa vida, relacionando-nos com o transcendente. Por
isso, cabe às religiões um papel importante na vida ética de nossas sociedades, pois
somente elas têm autoridade para poder fundamentar um “ethos mundial”
incondicional (KÜNG, 2004c, p. 78-83). Surge aqui uma questão: Então o projeto de
“ética mundial” seria apenas para os religiosos? Küng afirma que “toda a Declaração
de um ‘ethos mundial’ pode ser aceita, sem mais, por um agnóstico” muito embora
“é verdade que ela foi formulada em primeiro lugar para as religiões” (KÜNG, 2004c,
p. 85). Ressalta, porém, que “o projeto ‘ethos mundial’ não é simplesmente, um
projeto religioso, mas ele leva a sério todas as religiões” (KÜNG, 2004c, p. 85). E a
religião tem, para Hans Küng, influência em todas as dimensões da vida:
Para mim, é uma ilusão pensar que seja possível fazer política sem levar a
sério a religião [...]. Também na Europa, a longo prazo, vai ser necessário
contar com o cristianismo e com a contribuição de outras religiões, mesmo
que certos círculos contestem essa previsão (KÜNG, 2004c, p. 85).

Justifica sua convicção dizendo que “a religiosidade é uma dimensão
profunda do ser humano, uma estrutura básica da humanidade que - quer se queira
quer não - simplesmente existe, como a música, a arte ou o direito” (KÜNG, 2004c,
p. 85). Existem críticas a Hans Küng quanto a sua afirmação de que a religião é a
única capaz de fundamentar a ética de modo “incondicional”. Leonardo Boff e
Manfredo Oliveira são pensadores que pontuam essa crítica ao pensamento de
Küng. O item 3.3.4 abordará as críticas à teologia de Hans Küng sobre esta questão.
Mesmo insistindo no papel peculiar das religiões na fundamentação
incondicional da ética, Küng reconhece, ao mesmo tempo, “que a pessoa sem
religião pode levar uma vida verdadeiramente humana e, neste sentido,
verdadeiramente moral” (KÜNG, 2003a, p.93). Este pressuposto garante a
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autonomia que a pessoa humana tem no mundo. Porém, ressalta algo específico
que uma pessoa sem religião não pode realizar se ela assume para si determinadas
normas éticas:
Ela não pode fundamentar a incondicionalidade e a universalidade de
obrigações éticas. Assim permanece incerto por que eu deveria, em todo
caso e em todo lugar, seguir determinadas normas mesmo lá onde se
contrapõem aos meus interesses? E por que todas as pessoas deveriam
fazer isso? Pois, afinal, de que vale uma ética se ela não é observada pelas
pessoas? De que vale uma ética se ela não tem validade incondicional, sem
qualquer ‘mas’ ou ‘porém’? A ética não pode ser condicional nem
‘hipotética’, mas ‘categórica’ (Kant) (KÜNG, 2003a, p.94).

Afirma o autor que é impossível derivar uma “validade incondicional” e um
“assim-deve-ser” “categórico” das “condicionalidades” finitas da existência humana,
de suas urgências e necessidades. Também a ideia de uma “natureza humana” ou
uma “humanidade” é ainda abstrata. Isso dificilmente levará as pessoas a se
comprometerem com algo incondicional, como instância de fundamentação da ética.
Afirma também ser muito difícil demonstrar racionalmente, de forma elucidativa, a
“obrigação de sobrevivência da humanidade”:
De fato, a religião sempre se mostrou mais convincente - muito antes da
ideia moderna de autonomia - quando ressaltou eficazmente o humano na
perspectiva do Absoluto: basta citar o Decálogo (‘Dez mandamentos’), o
sermão da montanha, o Corão, os discursos de Buda e a Bhagavadgita
(KÜNG, 1999b, p.276).

Lembra Hans Küng a pergunta metafísica do filósofo Hans Jonas, com a qual
a ética não estava confrontada até o momento: por que deve existir uma
humanidade? Por que se deve respeitar sua herança genética? Por que, afinal, deve
existir vida humana?
Aprofundando a proposta de Hans Jonas, Küng aborda algumas questões a
partir da reflexão deste. Pondera o grande esforço que ele deve fazer para
fundamentar, racionalmente, apenas o primeiro imperativo de sua ética de
sobrevivência: “há uma só humanidade” (KÜNG, 2003a, p.95). Discordando desse
caminho demonstrativo prefere concordar com a suposição inicial de Jonas: “Que a
humanidade não tem o direito de destruir a si mesma”
22

22.

Porém esta tese “não é

Leonardo Boff (2010) escreveu um recente artigo “A terra sujeito de dignidade e de direitos” onde
fundamenta este argumento, não só da humanidade, mas da terra, onde a vida humana acontece
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fácil de ser fundamentada e talvez sem a religião nem seja possível fazê-lo” (KÜNG,
2003a, p.95). Para Hans Küng, a obrigação imprescindível da humanidade com a
existência e também a “obrigação de reprodução” não pode ser fundamentada com
recurso a algum direito alheio, uma vez que para isso não há um sujeito de direito.
Esse direito só pode ser do Deus criador em relação às suas criaturas, às quais,
com a doação da existência, foi confiada a continuação da obra divina. Concorda
com Jonas na medida em que este diz “que a fé religiosa tem aqui resposta, as
quais a filosofia ainda tem de encontrar, e com inseguras chances de sucesso”
(KÜNG, 2003a, p.95). Concorda também com Jonas quando ele afirma que a fé
pode muito bem fornecer o fundamento para a ética, mas ela mesma não está aí
como que por encomenda. Küng é da opinião de que:
Esta fé em Deus não está ‘ausente’, mas que hoje está manifestamente
presente, que ela não está ‘desacreditada’ como na época moderna, mas
que agora, no pós-modernismo, devidamente respondida, novamente se
tornou digna de fé (KÜNG, 2003a, p.95).

Racionalmente, o que de fato se pode fundamentar é que “a humanidade, do
jeito que ela se desenvolveu, não tem mais chances de futuro, mas que, de um
ponto de vista moral, está madura para a destruição” (KÜNG, 2002, p.95). E se a
saída é apenas apelar para a razão do indivíduo, no caso concreto, basta lembrar
que a “sobrevivência da humanidade” não está ameaçada pelo indivíduo enquanto
indivíduo. É a sociedade como um todo que postula tal perigo.
Outra questão que Hans Küng levanta é a seguinte: uma vez que a pessoa
não corra risco, o que a impediria de fazer o mal? Argumenta concretamente:
Por que um sequestrador não pode matar seus reféns? Por que um ditador
não pode violentar seu povo? Por que um grupo econômico não pode
explorar seu povo? Por que uma nação não pode começar uma guerra? Por
que uma superpotência não pode, em caso de necessidade, mandar
foguetes contra a outra metade da humanidade se isso for do seu interesse
e se não houver uma autoridade reconhecida por todos? Por que todos
afirmando que: “A Terra mesma é viva e como tal possui um valor intrínseco e deve ser respeitada e
cuidada como todo ser vivo”. E é por isso mesmo que ela tem “direito de existir e de ser respeitada
como os demais seres”. Uma vez que “a Terra e seres humanos constituem uma unidade indivisível”,
ela participa dos direitos dos seres humanos. Daí, ela “não pode sofrer sistemática agressão,
exploração e depredação por um projeto de civilização que apenas a vê como algo sem inteligência e
por isso a trata sem qualquer respeito, negando-lhe valor autônomo e intrínseco em função da
acumulação de bens materiais”.
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deveriam, incondicionalmente, agir de forma diferente? Em tais situações é
suficiente um ‘apelo à razão’, com a qual é possível fundamentar tanto um
quanto o outro lado? (KÜNG, 2003a, p.96).

Seu parecer é que “hoje não podemos contar mais com um ‘imperativo
categórico’, congênito a todas as pessoas, de tomar o bem de todas as pessoas
como critério do próprio agir” (KÜNG, 2002, p.96). Não é possível fundamentar o
categórico da exigência ética, sua “incondicionalidade”, a partir da pessoa humana,
pois essa é multiplamente condicionada. Esse só pode ser fundamentado a partir de
um “incondicional”, de um “absoluto”, que será capaz de transmitir um sentido mais
geral, e que alcance a pessoa humana por inteiro, sua natureza e relações no
mundo. E para Hans Küng, trata-se da “realidade última” e mais elevada. Esta é
aceita numa fé sensata. Tal experiência independe de denominação religiosa. Nas
várias tradições religiosas é possível detectá-la e interpretá-la.
O autor chama esta “realidade última” de o “único incondicional” em tudo que
é condicional. Tal realidade pode fundamentar a incondicionalidade, a universalidade
e as exigências éticas. Significa dizer “aquela razão original, o esteio fundamental,
aquele objetivo original da humanidade e do mundo, o qual nós chamamos de
Deus”. Afirma que tal realidade é encontrada especialmente nas religiões proféticas
(o judaísmo, o cristianismo e o islamismo) e que não se trata de uma determinação
exterior, mas da “possibilidade para uma autoexistência verdadeira e um autoagir da
pessoa humana” (KÜNG, 2002, p. 96-97). Essa reivindicação divina “só é entendida
corretamente quando é considerada como horizonte universal e o fundamento último
da liberdade humana” (BÖCKLE, 1984, p.17).
Isso permite ao indivíduo uma autorregulamentação (teonomia) e uma
autorresponsabilização (heteronomia). Realidades que não se confundem e nem se
anulam. Contudo, a teonomia é o fundamento, a garantia, e também o limite da
autonomia humana. Do contrário, a autonomia se transformaria em arbitrariedade
humana. A liberdade, em relação a tudo que é finito, só é possível mediante a
relação de algo infinito23. O depender de Deus e a autonomia do homem não se
23

Nesse sentido, Hans Küng recorda que se entende que após as desumanidades cometidas pelo
nazismo procurou-se manter no preâmbulo da Constituição da República Federal da Alemanha, a
dupla dimensão da responsabilidade: perante Deus e perante as pessoas. A propósito, o autor
aprofunda esta questão fundamentando-se em Wolfgang Huber, renomado professor de ética de
Heidelberg. Este afirma, em contraposição ao filósofo Hans Jonas que a palavra “responsabilidade”
abrange o duplo sentido de prestar contas e ter cuidado por alguém: diante de quem e para quem se
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excluem: “Desde Kant, autonomia significa a destinação do homem de se
autodeterminar, como ser racional. Essa declaração de autonomia de certa maneira
determina o ethos do homem moderno” (BÖCKLE, 1984, p.17). Sabe-se que tal
compreensão da fundamentação ética significou a proclamação da liberdade dessa
em relação à religião. Parece perder terreno toda e qualquer moral religiosamente
fundamentada. Uma ética heterônoma, ou seja, de um princípio estranho à razão, de
leis a que se deva submeter é rejeitada e criticada. Então como compreender a não
exclusão e não confusão entre “autonomia”, “heteronomia” e “teonomia” 24?
O ser humano só é realmente livre (autonomia) se dirigir e se orientar por leis
e normas razoáveis. E estas não podem vir de fora. “É ele mesmo quem as deve
impor a si próprio, novamente não por arbitrariedade, é claro, mas por liberdade”
(BÖCKLE, 1984, p. 17). Uma vez que a liberdade é tarefa, ela é dada ao homem e
por ele assumida. A razão humana, em última instância, tem a tarefa de realizar a
liberdade neste mundo. Mas por ser humana, ela é finita. A fé em Deus não anula a
obrigação da realização de nossa liberdade nesse mundo, mas a fundamenta
afirmando ser o homem “criatura racional e livre” e sujeito desta tarefa:
Não precisamos de Deus para nos dar licenças ou preceitos. Estamos
convencidos, porém, que só o reconhecimento da criação e da nossa
criaturidade fundamenta a obrigação de realizarmos razoavelmente a nossa
liberdade. Receamos que sem isso - portanto, em última análise, sem Deus
- tudo fique igual e indiferente. Aliás, a própria autonomia seria realmente
posta em perigo, vinda de dentro dela mesma (BÖCKLE, 1984, p. 18).

deve ter responsabilidade. Ao abortar a ideia de tematizar a fundamentação religiosa da
responsabilidade, Hans Jonas a pensa como uma relação unidirecional, não recíproca. O problema é
que tal concepção leva a compreender a responsabilidade numa tendência elitista, não democrática.
Para Hans Küng, este problema é solucionado se se reflete a dupla relacionalidade da
responsabilidade. Compreendida, de modo recíproca e dialógica, evitar-se-á captá-la como “total”. Na
responsabilidade recíproca e dialógica também terá lugar a mútua abertura das culturas e religiões,
sem o que uma futura “ética mundial” é impensável (KÜNG, 2002, p.97).
24

Na perspectiva ética “autonomia é a propriedade pela qual o homem pretende poder escolher as
leis que regem sua conduta.” Entende-se que o contrário da autonomia na ética é a heteronomia:
“condição de pessoa que receba de um elemento que lhe é exterior, ou de um princípio estranho à
razão, a lei que se deve submeter. (FERREIRA, 1986, p. 203;891). A “teonomia” é a categoria com
que grande número de moralistas, católicos e protestantes, exprime a “dimensão ética da
racionalidade cristã” (VIDAL, 1999, p. 219). Sua compreensão é crítica e complementar em relação à
autonomia. “A ética cristã teônoma é a expressão da relação normativa de Deus com o homem,
relação que não contradiz nem suprime a normatividade autônoma do homem e sim que a possibilita
e lhe dá uma fundamentação válida” (VIDAL, 1999, p. 219). A teonomia cristã é de caráter racional:
“baseada na autonomia. [...] o desenvolvimento desta posição teônoma poderá situar no ponto de
partida a razão, estabelecida segundo a criação, como fonte de normatividade humana, tal como se
manifesta na moral bíblica” (VIDAL, 1993, p.38).

73
Enfim, a relação “teonomia” e “autonomia” são complementares para a
fundamentação da ética. O homem é autônomo, mas tem uma autonomia tal que o
obriga a reconhecer que “só é verdadeiramente autônomo o homem que reconhece
que não pode se colocar como absoluto, nem enquanto indivíduo nem enquanto
sociedade, um homem que vê e respeita seus limites... já que o homem não tem o
sentido total de si mesmo” (BÖCKLE, 1984, p. 59).
A “incondicionalidade” da exigência ética é fundamentada de forma diversa
nas diferentes religiões. Pode ser derivado diretamente de um misterioso ser
absoluto, ou de alguma figura da revelação; de uma antiga tradição, ou de um livro
sagrado. O comum e fundamental é que nas religiões as exigências éticas são
fundamentadas com uma autoridade bem diferente da simples instância humana. No
absoluto ganham força de persuasão, motivação e justificação incondicional. E
nesse “incondicional” é fato que, nas várias tradições religiosas, nele ancoram a
justificativa do agir humano para o bem de modo absoluto. Aqui está o papel
fundamental das religiões na configuração da “ética mundial”. Elas fundamentam, de
modo absoluto, o “ethos mundial” a partir do transcendente (Deus) e não apenas do
relativo (razão). Tal perspectiva requer, pois aprofundar a problemática entre ética e
religião.

3.2.1 A problemática entre ética e religião

A problemática entre ética e religião ao longo da história é bastante
conflituosa e cheio de “senões”. Existe a defesa categórica de separação da ética e
da religião, por causa de experiências históricas amargas. Defender um “projeto de
ética mundial”, com papel fundamental das religiões, não colocaria de antemão de
fora aqueles que optaram por dar significado à realidade não pelo viés religioso?
Como fazer tal proposta mediante a escolha da modernidade de separar religião e
ética? Não são as éticas religiosas tão díspares e até contraditórias entre si? Como
defender positivamente esta relação diante desses percalços? Hans Küng (2003a)
não desconhece essas questões. No projeto são contemplados e sugeridos
caminhos de respostas e clareados muitos mal-entendidos. Autores como Lima Vaz
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(1998) e Libanio (2003) também ajudam a aprofundar a questão e a abrir
perspectivas.
É no clima filosófico da modernidade que a separação entre ética e religião é
explicitamente proposta:
Seja na afirmação, em E. Kant, da autonomia de jure da Moral em face da
Religião, na distinção e independência recíproca dos domínios do Sagrado
e do Ético em F. Schleiermacher, dos estágios ‘ético’ e ‘religioso’ da
existência em S. Kierkegaard, da autonomia do ‘valor ético’ em Max Scheler
e N. Hartmann (VAZ, 1998, p. 51).

Tal separação é “justificada”, tendo em vista a concretude histórica de
experiências religiosas que fomentaram o ódio, a guerra e a violência. Aspectos tão
contrários à proposta ética.
Ficou marcada, sobretudo nos finais do século XVI, as grandes guerras da
religião no continente europeu. Como consequência, a religião cristã perdeu a força
de manter a hegemonia religiosa sobre a consciência européia. A religião cristã,
contraditoriamente, tornou-se ponto de discórdia e até de promoção das guerras. Ela
ficou manchada como fomentadora da violência.
Perdida sua credibilidade, a era moderna fará todo o esforço para desvincular
a ética da religião, fundamentando-a apenas na razão, elegendo a ética racional
como a única puramente capaz de reger os conflitos humanos. É fato, não raro,
episódios de lutas internas e externas de entre povos e, ainda, episódios de
agressões promovida pelas religiões, ao longo de nossa história humana, nas mais
diversas civilizações e culturas. Basta lembrar as atrocidades que foram as
cruzadas, infelizmente promovidas e organizadas em nome da fé católica, até
mesmo por um rei católico, Luis IX.25
Daí, ser compreensível e até justificável, de certa maneira, todo o esforço
empreendido pelos grandes pensadores da modernidade pós-cristã de acentuar a
necessidade do afastamento da ética em relação à religião, confinando essa última à
esfera do privado. Triunfa o racionalismo ético, abatendo a ideia do Absoluto e
considerando, de maneira negativa, qualquer contribuição oferecida pela religião.

25

Para aprofundamento deste tema existem duas obras de interessante abordagem: 1. GROUSSET
(1965); 2. HISTÓRIA em Revista (1991).
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Hoje, diante da profunda crise da ética, vislumbra-se uma possibilidade de
retomar e rever tal procedimento teórico da nossa cultura ocidental. A ruptura entre a
ética e a religião trouxe perdas tanto para as realidades do mundo religioso, como
para a reflexão ética. É inegável também que este processo forçou a religião e a
ética a se reverem, e refazerem o caminho. Mas, ambas ficaram mais pobres com
esse “divórcio”.
Como todo fenômeno humano, ninguém pode negar que a religião também é
ambivalente e realizou desta forma sua função moral. Com um olhar sem
preconceito, qualquer pessoa pode constatar a riqueza e a importância que as
grandes religiões trouxeram para o desenvolvimento espiritual e normativo dos
povos. Por outro lado, é impossível negar que justamente as religiões, muitas vezes,
frearam e até impediram tal desenvolvimento. Em todas as tradições religiosas
encontramos coisas positivas e negativas: “Em cada uma das grandes religiões
mundiais, encontra-se uma história mais ou menos triunfal (em geral, mais
conhecida dos seguidores) e também uma crônica de escândalos (em geral,
reprimida pelos adeptos)” (KÜNG, 2002, p. 70).
É mediante essa ambivalência, afirma Küng, que muitos levantam a questão:
“por que não uma ética sem religião?” (KÜNG, 2002, p. 71). Para o autor é possível
levar uma vida ética sem religião. Toda pessoa crente deve reconhecer isso. Sua
constatação se fundamenta nos seguintes motivos: “biográfico-psicológicos”
(renúncia a uma religião que ficou reduzida ao obscurantismo, à superstição, à
ilusão e ao “ópio” para o povo, mediante uma leitura crítica do fenômeno); “o
testemunho visível de pessoas não-religiosas” marcadas por uma profunda vivência
ética no comprometimento com a dignidade humana, emancipação das minorias,
liberdade de consciência religiosa e direitos humanos; pessoas que, através de um
“mergulho antropológico” desenvolveram e possuem objetivos e prioridades, valores
e normas, ideais, modelos e critérios fundamentais, para aquilo que é certo e errado;
e por fim, não se pode desconhecer que, filosoficamente falando, todo ser racional
possui verdadeira “autonomia humana”. E esta, “mesmo sem explícita fé em Deus,
permite ter uma fé fundamental na realidade e levar a sério a sua responsabilidade
no mundo” (KÜNG, 2003a, p. 71-72).
Hans Küng (2003a) recorda também sobre o direito de liberdade de religião
que deriva da Declaração dos Direitos Humanos. Esse direito tem duplo sentido: a
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liberdade de ter uma religião e a liberdade de não precisar ter uma religião26. Isso se
fundamenta a partir da razão humana, sem qualquer princípio de fé. Foi Immanuel
Kant (2003) quem reivindicou a superação da “própria dependência” em favor de
fundamentar na própria razão, sem recorrer a outrem, uma ética da razão. Para ele,
tal incapacidade reside na falta de coragem: “Tenha coragem de se servir de sua
própria razão”. É com este fundamento que hoje muitos especialistas em ética
filosófica e teológica defendem a chamada “autonomia ética”. Assunto já abordado
anteriormente no tópico 3.1.2 ao estabelecer o humano como critério ecumênico
fundante para a ética. Conclui, pois, Hans Küng, que isso, exige no mínimo, respeito
mútuo entre crentes e não-crentes. E esse respeito mútuo deve levar a “uma
coalizão entre crentes e não-crentes (teístas, ateístas, agnósticos) em prol de uma
“ética mundial” (KÜNG, 2002, p. 74).
Küng levanta a questão da chamada “época pós-metafísica” (KÜNG, 2002, p.
82) afirmada e defendida por muitos filósofos. Estes ensaiam um “pensamento pósmetafísico” para “a partir daí chegar novamente a uma ética racionalmente
fundamentada”. O autor lembra que estes filósofos devem ser contextualizados
numa época e num meio intelectual onde a religião sofria sérias observações e
leituras críticas. Rapidamente recorda: “a religião como sendo ‘projeção’ ou ‘ópio do
povo’ em Karl Marx ou como ‘regressão e imaturidade psíquica’ em Freud” 27. Todas
essas análises fez projetar um raciocínio que afirmasse “a religião como uma
grandeza em extinção” (KÜNG, 2002, p. 82). Trata-se, na perspectiva de Küng, de
uma afirmação que é fruto de “questionáveis pressupostos empíricos e
26

No artigo 18 diz: “Cada pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de
religião; esse direito inclui a liberdade de trocar de religião ou de fé e a liberdade de confessar a
religião ou a fé sozinho ou numa comunidade, junto com outras pessoas ou então pública ou
individualmente, através da realização de prescrições religiosas” DECLARAÇÃO Universal dos
Direitos Humanos, 2010).
27

A crítica da alienação religiosa é o ponto de partida da crítica de Marx, embora vá além dessa.
Vamos encontrá-la vinte anos mais tarde, na primeira seção de “O capital”, especialmente no capítulo
que aborda o caráter fetiche da mercadoria. Em sua obra “Manuscritos Econômico-Filosóficos” diz:
“se eu sei que a religião é a autoconsciência alienada do homem, sei portanto que na religião,
enquanto tal, não minha autoconsciência, mas minha autoconsciência alienada encontra sua
confirmação” (MARX, 1974, p. 43). Pensamento que revela sua compreensão da religião como
projeção. No livro 10 das obras de Freud, intitulado “Moisés e o Monoteísmo”, pode-se averiguar sua
crítica da religião como regressão e imaturidade psíquica: “Só podemos lamentar que certas
experiências da vida e observações do mundo nos tornem impossível aceitar a premissa da
existência de tal Ser Supremo. Como se o mundo já não tivesse enigmas suficientes, é-nos proposto
o novo problema de compreender como essas outras pessoas puderam adquirir sua crença no Ser
Divino de onde essa crença obteve seu imenso poder, que esmaga ‘a razão e a ciência” (FREUD,
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epistemológicos” nem sempre vistos de modo crítico por estes filósofos. Essa
reflexão fez com que a religião fosse compreendida em oposição às ciências
naturais, à tecnologia, à indústria e à democracia. A consequência foi a sua rejeição
na modernidade, trazendo por um lado a sua perseguição (como na Revolução
Francesa) e por outro sua supressão. Cabe, conforme o autor, perguntar-se em
nossa época sobre o futuro da religião e sua importância.
Sua posição é de que: “uma análise de conjuntura que exclua a dimensão
religiosa é deficiente” (KÜNG, 2002, p. 83). E explicita o seu argumento primeiro
falando da universalidade do fenômeno religioso. Excluir, por negligência,
ignorância, preconceito ou ressentimento da reflexão este fenômeno geral da
humanidade é adotar uma postura não científica. Não se trata, diz Küng, de ser a
favor ou contra. Trata-se de não excluir uma das dimensões fundamentais da vida e
da história humana. Leonardo Boff também vai na mesma direção afirmando que
“prescindir em qualquer análise da realidade religiosa é prejudicar a análise, é
encurtar a realidade, é minar o fundamento de uma atitude ética universal”. Só os
“setores racionalisticamente arrogantes da sociedade mundial desprezam esse tipo
de argumentação” (BOFF, 2000, p.80).
Küng (2003a) recorda que o próprio Freud diz ser esta “a realização dos
desejos mais antigos, mais fortes e mais necessários da humanidade”

28

. Mesmo

depois de Freud, ninguém conseguiu demonstrar o caráter “ilusório” da religião. Ao
que tudo indica, pelo contrário, seu conteúdo central implica numa confiança racional
fundamental. Esta “confiança racional em Deus” pode ser entendida como a
realidade mais abrangente, que a tudo perpassa. E não é verdade que hoje o
fenômeno da religião está no fim como muitos apregoavam:
Se hoje observarmos o que se passa na Alemanha Oriental, na Polônia, na
Tchecoslováquia, na União Soviética, na África do Sul, no Irã, nas Filipinas
ou na Coréia, ou também nas Américas do Norte e do Sul, percebemos que
a tese histórico-cultural de que a religião estaria no fim ou em extinção
evidencia-se como falsa. Nem o humanismo ateísta (à Feuerbach), nem o
socialismo ateísta (à Freud e Russel) conseguiram substituir a religião. Pelo
contrário, quanto mais as ideologias, essas convicções seculares de fé
foram perdendo em credibilidade, tanto mais as religiões, as antigas e
novas convicções de fé religiosas, foram ganhando terreno. Hoje em dia
fala-se antes de uma era pós-ideologias do que de uma era pós-religiosa
(KÜNG, 2003a, p. 84).
1975, p.146).
28
Küng e Schmidt (2001, p. 69) fazem referência a Freud (Die Zukunft einer Illusion).
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Falar de um “ateísmo de massas” é, para o autor, desconhecer as pesquisas
sobre a religião que apontam alto índice de pessoas que acreditam em Deus29. Isso
não significa desconhecer o problema da secularização e o desafio do encontro das
religiões com esta realidade. Porém, não se pode afirmar que “uma sociedade
secular de modo algum é a mesma coisa que uma sociedade sem religião” (KÜNG,
2002, p. 85).
O autor também não desconhece a crise existente hoje, seja nas religiões
institucionalizadas ou nas Igrejas Cristãs históricas. Porém, recorda que,
paradoxalmente, existe também uma “atual difusão da religião e do ímpeto de
conversão de comunidades fundamentalistas ou alternativas [...]” (KÜNG, 2002, p.
85). Isso, portanto, não permite falar de forma genérica de um processo de extinção
da religião:
O niilismo profetizado por Nietzsche, seja ele do tipo fundamental ou do tipo
prático-vulgar, tornou-se realidade ali onde a fé em Deus desapareceu. Mas
na medida em que, para muitas pessoas, a fé em Deus não está morta,
igualmente o niilismo não é generalizado (KÜNG, 2002, p. 85).

Mas não é a religião somente uma “projeção”? Ao aprofundar a questão,
Küng lembra que “em termos de religião, o argumento da ‘projeção’ deve ser
considerado como objeto de análise da teoria do conhecimento” (KÜNG, 2002, p.
87). E lembra que, na dimensão psicológica a fé (seja em Deus, na esperança, na
realidade ou no amor), sempre evidencia estruturas e conteúdos de uma “projeção”.
Portanto, a religião estará constantemente sob a suspeita de ser uma “projeção”.
29

Hans Küng afirma que de acordo com a pesquisa do “Instituto Gallups, em 1987, nos Estados
Unidos, 94% da população disse crer em Deus; na Alemanha, conforme a pesquisa de Allensbach,
70% se declarava crente e só 13% dizia ser ateu; na Inglaterra, de acordo com o ‘Sunday Times’ e o
‘Sunday Telegraph’, três quartos, diziam crer num ‘ser sobrenatural” (KÜNG, 2002, p. 85). Pode-se
enriquecer estes dados citando também a pesquisa do Centro de Estatística Religiosa e Investigação
Social (CERIS) realizada no Brasil no ano de 2000. Conforme Antoniazzi (2003), a leitura do último
senso do CERIS afirma a importância da religião na vida dos brasileiros: “Também não me parece
exato dizer - como faz o Jornal do Brasil (primeira página de 9.5.2002) que o “País fica menos
religioso”. Outras pesquisas mostram que a religiosidade continua muito alta entre os brasileiros. A
declaração “sem religião” parece indicar mais uma ‘des-institucionalização’ da religião e a emergência
da chamada ‘religião invisível’. No caso do estado do Rio de Janeiro, onde o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) encontrou 15,5% de ‘sem religião’, a pesquisa do CERIS já citada, que
considerou a região metropolitana do Rio de Janeiro (logo a parte mais ‘moderna’ do Estado)
encontrou sim 16,9% de entrevistados que se dizem sem pertença religiosa, mas acreditam em Deus
ou numa Força Superior, e encontrou apenas 1,2% que se declaram ateus (sem Deus!). O indivíduo
não adere mais a uma religião institucionalizada, mas reduz a religião a um sentimento pessoal,
íntimo, não acompanhado pela participação em comunidades ou instituições religiosas. Mas não
deixa de rezar (ao menos ocasionalmente) e de acreditar em Deus, quase sempre” (ANTONIAZZI,
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Mas isso não significa, de modo algum, que o fato da projeção, isolado, seja decisivo
para dizer se o objeto a que se refere aquilo que eu projeto existe ou não. Pode a fé
em Deus ou o desejo por ele, afirma Küng, perfeitamente corresponder em um Deus
real: “A fé em Deus ou ao desejo por Deus - o que em si não é argumento nem a
favor de Deus nem contra ele! - pode perfeitamente corresponder um Deus real”. É
certo que muitos continuam afirmando ser “a religião em geral vista como um
consolo orientado por um interesse ou entendida como uma ilusão infantil”. Porém,
ela pode ser também a base de uma identidade psicológica, de maturidade humana
e de uma autoconsciência sadia. E atualmente, mais do que a filosofia, “a religião
assume um importante estimulador e até um motor de transformações históricas”
(KÜNG, 2002, p. 87-88).
Por fim, conclui Hans Küng seu raciocínio convictamente dizendo não ser a
religião algo do passado, mas psíquica e socialmente viva. E se esta é uma
característica fundamental da pós-modernidade, pergunta o autor:
Por que, então, não crer de uma forma sensata? Por que a religião, com
toda a sua riqueza metafórica, deveria servir como expressão da superação
de limites ou como esperança de redenção somente à medida que a
filosofia pós-metafísica não oferecer algo mais adequado? Por que não
posso dar também uma dimensão filosófica ao insaciável “desejo pelo
outro”? (KÜNG, 2002, p. 88).

Tarefa que as religiões não podem desconhecer. Contudo, se a religião é
passível de tantas críticas não o é também o projeto da razão iluminista?
Para Hans Küng (2003a), as “potências socioculturais” do paradigma
moderno são hoje questionáveis. A chamada “dialética do Iluminismo” tornou-se um
ponto comum: faz parte da natureza do Iluminismo racional que a razão facilmente
se torna irracional. Basta dizer e comprovar que nem todos os progressos da ciência
constituem, necessariamente progressos da humanidade. Nem tudo que o mundo
“hominizante” produz gera um mundo humanizante:
A racionalidade limitada e particular da ciência e da técnica não é a razão
total e indivisível, a razão verdadeiramente racional. Uma crítica radical da
razão atinge necessariamente as raízes da própria razão e decompõe
facilmente qualquer legitimação racional de verdade e justiça (KÜNG,
2003a, p. 77).

2003, p. 77-78).
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Assim, na perspectiva de vários outros pensadores, Küng também vê o
Iluminismo num processo irreversível de autodestruição, propondo, de fato, um
“Iluminismo autotranscedente”. Está convencido de que os males produzidos pela
ciência e pela tecnologia não serão superados com mais ciência e mais tecnologia.
Desde a sua origem “o pensamento científico e tecnológico moderno evidenciou-se
como incapaz de fundamentar padrões éticos, valores universais, direitos humanos"
(KÜNG, 2002, p. 77). Isso, porém trouxe um benefício. Vê como positivo a
“relativização” da ciência a partir das teorias da relatividade de Einstein (1879-1955)
“que desenvolveu este novo modelo do mundo, muito distanciado do mundo infinito
da física clássica de Newton”. Este novo modelo foi “deduzido das equações básicas
da Teoria Geral da Relatividade, estabelecida em 1914-1916” (KÜNG, 2004c, p.23);
do princípio da incerteza de Heisenberg afirmando que “a física quântica obedece à
lei da relação de incerteza ou de indeterminação” (KÜNG, 2004ac, p.30). Sabendo
onde se encontra um elétron (sua posição) não se pode saber o que ele faz (seu
impulso); e da teoria da não-integridade de Gödel (1930) citado por Kung que em
seu célebre segundo teorema da incompletude “provou que a não-contraditoriedade
de um sistema suficientemente complexo não pode ser provada com recursos
disponíveis dentro do próprio sistema, se o sistema for em si não-contraditório”
(KÜNG, 2004c, p. 30;39).
Continua, porém para Hans Küng (2004c), a pergunta: onde então conseguir
o compromisso ético de crentes e não-crentes de modo “fundamental”? A filosofia
tem muitas dificuldades com esta fundamentação, principalmente quando se trata de
uma ética para grandes camadas da população, que seja praticável e, sobretudo
necessária e comum a todos. E por isso mesmo, lembra o autor, muitos filósofos
preferem desistir de normas universais, restringindo-se às realidades de diferentes
mundos e formas de vida. Para Küng, esta perspectiva tende a estreitar o horizonte
do agir humano.
A “ética do discurso” de Apel, citado por Kung (2003a), Habermas (1993),
acentua a importância do discurso racional e do consenso. Porém, aqui se levantam
sérias questões:
Por que preferir o discurso e o consenso em vez do conflito violento? E será
que o discurso de fato implica uma moral e não é somente uma ética? Não
deve a razão fundamentar a incondicionalidade e universalidade de suas
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normas? E ela está em condições de fazer isso depois que não pode mais
recorrer a um “imperativo categórico (Kant) quase congênito? (KÜNG,
2003a, p. 80).

Ao recorrerem a uma comunidade de comunicação ideal por falta de uma
autoridade

superior,

permanecem,

via

de

regra,

princípios

abstratos

e

descompromissados. Descartando um “compromisso” transcendental não é possível
demonstrar um comprometimento plausível e incondicional. Para Hans Küng,
renunciar a um princípio transcendental significa ter que percorrer “um longo
caminho de comunicação horizontal, para no fim, talvez constatar que somente se
movimentasse em círculos” (KÜNG, 2002, p. 80).
Os modelos éticos filosóficos falham quando é exigida das pessoas uma ação
que vá além de seus interesses próprios ou da sua felicidade pessoal. Para Hans
Küng (2003a), nesse ponto, apenas o “apelo à razão” não dá conta de justificar
“incondicionalmente” uma ação em que o autocompromisso ético existencial dói,
como por exemplo, a oferta da própria vida, em casos extremos. Para firmar seu
pensamento, Küng cita o próprio Sigmund Freud, grande defensor da ética baseada
na razão:
Se eu me pergunto por que eu sempre busquei ser fiel, ter consideração
pelo outro e até ser bom com ele e por que eu nunca desisti quando
percebia que se pode sofrer por causa disso, por que as outras pessoas são
brutais e não podemos nos fiar nelas, aí de fato eu não sei a resposta
(FREUD apud KÜNG, 2003a, p.81).

E se muitos recorrem a orientações fundantes, que as ciências naturais, a
tecnologia e mesmo a filosofia não podem oferecer, isso comprova a necessidade
que o ser humano traz em si de ter orientações básicas para futuras decisões
importantes. Alguns recorrem a horóscopos e outros a psicologias de “autoajuda”.
Porém, tal necessidade vai além do âmbito privado e pessoal. Problemas
econômico-tecnológicos desembocam sempre mais em problemas político-morais.
Estes, por sua vez, superam e sobrecarregam qualquer psicologia, sociologia e de
certa forma a própria filosofia. Continua, pois, a questão de fundo: qual instância nos
garantirá de modo absoluto e seguro o que devemos fazer? Para Hans Küng, é a
religião que terá essa resposta:
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Talvez as religiões, tão admiradas e também tão desprezadas? Justamente
as religiões, cujo direito de existência é questionado filosoficamente? As
religiões, que têm elas mesmas seu problemas imanentes à ética
tecnológica? (KÜNG, 2002, p. 82).

Embora existam questões que mereçam nossa crítica em relação à religião, é
fato que a prática religiosa se mostra como criadora de formas éticas de vida. Tais
formas apresentam fenomenologicamente feições contrastantes com o mundo, “ora
criando um ethos da vontade de estruturação do mundo como no cristianismo ou no
islamismo, ora desenvolvendo um ethos de fuga e desprezo do mundo como em
algumas seitas cristãs e em religiões hindus” (VAZ, 1998, p. 51).
A proposta ética, presente em todas as tradições religiosas, mais
desenvolvidas numas que outras, configurando-se em verdadeiros sistemas éticos
provam esta argumentação e é garantia de não conceber a religião puramente como
ritualística.

Assim compreendida, acabaria se confundindo com a magia, sem

incidência na vida de seus adeptos, através do chamado fenômeno, essencialmente
ético, da conversão. A relação positiva da ética com a religião nasce da capacidade
da religião justificar e sustentar, incondicionalmente, o ethos. Por sua vez, a ética,
como ciência do ethos dará as razões da justificação da ação ética, possibilitando a
reflexão crítica da religião em relação ao seu fim: o bem. O item seguinte explicitará
melhor essa relação na perspectiva de Hans Küng (2003a) abordando a articulação
entre religião e ethos. Interessante proposta que poderá ajudar na superação da
infeliz separação entre as duas dimensões de sentido de ser humano: a fé e a razão.

3.2.2 A articulação entre religião e ethos

Constatou-se a urgência e a necessidade de uma “ética mundial”. Defendeuse que esta é o caminho para tornar o ser humano mais humano. Resta refletir sobre
a “fundamentação incondicional” da “ética mundial” e onde ela encontrará categorias
universais válidas, tanto para homens crentes quanto para não-crentes. Sendo na
religião, significa dizer que o “projeto da “ética mundial” pressupõe uma fé religiosa
única? Que compreensão de religião justifica sua relação com a ética, na
perspectiva do projeto de Hans Küng?
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É inegável que as religiões, durante todos os milênios, constituíram sistemas
orientadores que solidificaram sistemas éticos. Uma vez que a sociedade atual traz
a marca da secularização se faz necessário aprofundar a relação da ética com a
religião. E para atingir tal objetivo, explicitar-se-á o que é ética e, em seguida, uma
compreensão de religião que justifique a tese proposta por Küng.
Vários autores trabalham com a definição do que é a Ética30. Aqui se opta
pelo filósofo Lima Vaz que deixou rico conteúdo a respeito: “A Ética é um saber
elaborado segundo regras ou segundo uma lógica peculiar, pois o primeiro uso
adjetivo do termo qualificava justamente, em Aristóteles, uma forma fundamental de
conhecimento, contraposta aos conhecimentos, teórico e poiético” (VAZ, 1999, p.
17). Para Vaz, o conceito de ética está intimamente relacionado ao conceito de
“ethos”
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: “A Ética, portanto, nominalmente definida, é a ciência do ethos” (VAZ,

30

Hans Küng relaciona os termos ética, ethos e moral: “Ethos’, palavra usada no alemão e no inglês
(e aportuguesada para ‘etos’), significa a atitude moral básica de uma pessoal ou de um grupo, ao
passo que ‘ética – se bem que às vezes não se faça uma distinção muito clara – significa a doutrina
(filosófica ou teológica) dos valores, normas e atitudes morais. Mas a língua portuguesa (assim como
no inglês) a palavra grega ‘ethos’ é pouco usada, sendo muitas vezes substituída por ‘ética’ / ‘éthic’.
Já ‘ethics’, em inglês é usada tanto para atitude ética básica quanto para o sistema ético, como as
vezes também ‘ethik’ em alemão; quando não existe perigo de confusão, adapto-me a este uso da
palavra” (KÜNG, 1999a, p. 170). Para o cardeal Martini, pode-se definir a ética levando em
consideração quatro significados: 1) “Etimologicamente, ou seja, na sua origem, a palavra ‘ética’
alude àquilo que se costuma fazer, àquilo que normalmente se faz. A palavra grega ‘ethos’ significa
efetivamente o costume social, o modo de comportamento próprio de uma determinada sociedade”.
2) Para os gregos, “trata-se de uma sociedade bem ordenada, de uma sociedade boa”. A ética, por
conseguinte, “indica os comportamentos que uma sociedade, na sua sabedoria e experiência,
considera positivos para a paz e a ordem social, para o progresso dos cidadãos e para o aumento do
bem-estar de todos”. Tais comportamentos são precisamente “éticos”, ou seja, eticamente honestos.
3) Em terceiro lugar, a palavra é usada em sentido absoluto: “ético não é apenas aquilo que se
costuma fazer numa sociedade boa, mas sobretudo: aquilo que é bom em si mesmo; aquilo que deve
ser feito ou evitado a todo o custo e em todo o caso, independentemente das vantagens pessoais ou
sociais que daí se extraiam; aquilo que é absolutamente digno do homem ou que se opõe aquilo que
é indigno; aquilo que não é negociável, algo que não se pode discutir nem transigir”. 4) O quarto
significado é o da “ética como reflexão filosófica sobre os comportamentos humanos e sobre o seu
sentido último”. São significados que se complementam e dependendo do contexto histórico e social
um ou outro é mais acentuado (MARTINI, 1993, p. 9-10). Pena, mestre em Administração, pósgraduado em Filosofia da Religião a definirá como caminho de realização e felicidade do ser humano:
“Enfim, a ética é a reflexão que vai orientar, vai dar o sentido da direção à realização do ser humano.
Pensar a ética é “discutir a razão de ser da escolha de um comportamento em detrimento de outro”.
Os critérios que valem em um momento podem não ter valor em outro, mas a meta é sempre a
mesma: “ser feliz”. Assim, “se a razão de ser da ética é o ser humano, e a finalidade deste é a
felicidade, concluímos que a ética está a serviço da felicidade humana, do seu bem” (PENA, 2000, p.
17). São exemplos da riqueza e abrangência do tema.
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O termo ethos é uma transliteração dos dois vocábulos gregos. O ethos (com eta inicial) designa a
morada do homem (e do animal em geral). É a casa do homem. Esse habita sobre a terra acolhendose ao recesso seguro do ethos. É o lugar de estada permanente e habitual, abrigo protetor. Assim, a
partir dele, o espaço do mundo torna-se habitável para o ser humano. O espaço do ethos não é dado
ao homem, mas por ele construído e incessantemente reconstruído. A casa do ethos é inacabada,
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1999, p. 17).

Como é insensato, na visão de Aristóteles, querer demonstrar a

existência da “physis”
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, o mesmo se pode dizer, segundo Vaz, do próprio “ethos”.

Estas são duas formas primeiras de manifestação do ser, ou da sua presença.
O ser humano, do ponto de vista de sua plena autorealização, deve morar no
seu “Oikos” da natureza. Esse “Oikos” espiritual é constitutivamente ético. Falandose da necessidade de preservação do ecossistema natural, fala-se das
necessidades não apenas físicas do homem, mas, sobretudo, das necessidades
espirituais. É a concepção ética da vida que dá a significação do agir humano.
A ciência do “ethos” (Ética), conforme Aristóteles, citado por Vaz (1998), terá
como meta demonstrar a ordem da “práxis” articulada em “habitus” (ou virtudes), não
“sinal de uma presença a um tempo próximo e infinitamente distante que Platão designou como a
presença exigente do Bem, que está além de todo ser (ousia) ou para além do que se mostra
acabado e completo” (VAZ, 1988, p.13).Aqui temos uma primeira pista, quando feita a transformação
metafórica que está na origem da significação moral do ethos:“O ethos é a morada do animal e passa
a ser a ‘casa’ (oikos) do ser humano, não já a casa material que lhe proporciona fisicamente abrigo e
proteção, mas casa simbólica que o acolhe espiritualmente e da qual irradia para a própria casa
material uma significação propriamente humana, entretecida por relações afetivas, éticas e mesmo
estéticas que ultrapassam suas finalidades puramente utilitárias e a integram plenamente no plano
humano da cultura.” (VAZ, 1999, p. 39-40). Já o termo ethos (com épsilon inicial) diz respeito ao
comportamento que resulta de um constante repetir-se dos mesmos atos. É o que não ocorre
freqüentemente, nem em virtude de uma necessidade natural. Estabelece-se aqui a relação entre
physis (necessidade dada na natureza) e ethos (necessidade instituída). O ethos, como necessidade
“instituída” denota uma constância no agir que se contrapõe ao impulso do desejo (oréxis). Esta
constância manifestará o vínculo profundo do ethos como costume. O modo de agir do indivíduo,
expressão da sua personalidade ética, deverá traduzir, finalmente, a articulação entre o ethos como
caráter e o ethos como hábito. Sua forma acabada e o seu fruto são designados pelo termo hexis
(hábito como possessão estável, ação que exprime o domínio do indivíduo de si mesmo, o seu bem).
No ethos o homem encontra seu espaço de realização, lugar privilegiado de inscrição da sua práxis.
O ethos como costume (realidade histórico-social) é princípio e norma dos atos que irão plasmar o
ethos como hábito. Na metáfora do ethos como morada/casa do ser é possível averiguar um primeiro
traço que se faz visível na sua fenomenologia: “assim como a casa material dever ser construída
sobre pétreos fundamentos para permanecer de pé e durar, assim o ethos dos diversos grupos
humanos manifesta uma extraordinária capacidade de resistir à usura do tempo e às mudanças
advindas de tradições estranhas” (VAZ, 1999, p. 40).
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Segundo os filósofos pré-socráticos, a matéria é fundamento eterno de todas as coisas e confere
unidade e permanência ao Universo, o qual, na sua aparência é múltiplo, mutável e transitório. A
palavra grega Physis pode ser traduzida por natureza, mas seu significado é mais amplo. Refere-se
também à realidade, não aquela pronta e acabada, mas a que se encontra em movimento e
transformação, a que nasce e se desenvolve, o fundo eterno, perene, imortal e imperecível de onde
tudo brota e para onde tudo retorna. Nesse sentido, a palavra significa gênese, origem, manifestação.
Saber o que é Physis(natureza) levanta a questão da origem de todas as coisas, a sua essência, que
constitue a realidade, que se manifesta no movimento. Nas palavras do professor Miguel Spinelli:
"tudo o que nasce está destinado a ser o que deve ser e não outra coisa. Esse nascer destinado, pelo
qual o que nasce se submete a um processo de realização, é a phýsis, e, como tal, a archê. [...] tanto
a phýsis quanto a archê não são expressões do anárquico [...], tampouco do ocasional.... O que
esses termos conjuntamente designam é o que ocorre sempre ou de ordinário [...], mas com uma
eficácia tal que ‘dispara’ sempre (como se fosse um gatilho biológico) o que é melhor dentre todo o
possível". (SPINELLI, Miguel, 2006, p.36-37). A phýsis expressa um princípio de movimento relativo
ao fazer-se das coisas nas quais mudam as aparências, enquanto que cada (ser ou) coisa
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segundo a necessidade passageira, efêmera da “physis”, mas segundo o finalismo
imanente do “logos” ou da razão. Aristóteles se propõe a constituir assim a Ética,
como ciência do “ethos”. Sua proposta coroou a tradição socrático-platônica levando
a ética a alcançar seu estatuto de saber autônomo, ocupando um lugar
preponderante na tradição cultural e filosófica do Ocidente.
Portanto,
é no espaço do ethos que o logos torna-se compreensão e expressão do
ser do homem como exigência radical de dever-ser ou do bem. O filósofo
Heráclito entendeu o ethos, na aurora da filosofia grega, na sua célebre
sentença: ‘O ethos é o gênio protetor do homem (VAZ, 1998, p.13).

Para ele, o “ethos” é regido pelo “logos”, e na sua obediência ao “logos” serão
dados os primeiros passos em direção à Ética como saber racional do “ethos”. A
tradição filosófica do Ocidente irá compreendê-la assim33.
A religião, por sua vez, é uma das formas principais da expressão do saber
ético. “Antes mesmo da ética se especializar em determinadas tradições e, de modo
exemplar, na tradição ocidental, numa forma canônica de saber cientificamente
organizando que se dominará Ética” (VAZ, 1998, p. 49), a religião será uma das
fontes “culturais como que privilegiadas de expressão e transmissão” do saber ético.
“Se apresenta em primeiro lugar, como sendo a mais antiga e cuja origem se
confunde com a própria origem da cultura e do ethos” (VAZ, 1998, p. 49).
Leonardo Boff menciona o rico patrimônio ético das religiões, lembrando que
“essas tradições guardam virtualidades insuspeitas, não para um consenso total,
mas para um consenso mínimo entre os humanos, pois é disso que se trata” (BOFF,
2000, p. 77). Afirma consequentemente que a grande fonte de inspiração moral da
grande maioria das pessoas é a religião, fato esquecido pelos racionalistas éticos:
“confiantes nas possibilidades da razão, os formuladores desses modelos descartam
com demasiada facilidade as tradições religiosas que fundam, de fato, os
comportamentos éticos da grande maioria da humanidade” (BOFF, 2000, p.77).
Tanto Lima Vaz (1999) como Leonardo Boff (2000) afirmam em sintonia com
Küng (2003) ser a religião uma fonte ímpar da ética, algo comprovável pelo rico
permanece sempre sendo ela mesma.
33
Com efeito, alguns intérpretes apontam no dito de Heráclito uma crítica à figura mítica do Destino
que pesa sobre a ação humana. Ver Vaz (1998, p.13).
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patrimônio das várias tradições religiosas. Isso não significa desconhecer a evolução
do processo conflituoso entre ética e religião que culminou na separação de ambos
e na influência da origem da ética:
Embora o saber ético conheça historicamente, sobretudo na cultura
ocidental, uma lenta evolução que o leva a separar-se da expressão
religiosa, sendo esse um dos fatores que influenciarão na origem da ética, a
religião permanece até hoje como portadora eloquente de mensagens
éticas [...] (VAZ, 1998, p. 50).

Contudo, Hans Küng dá um passo mais radical. Para ele, a religião não é
apenas fonte inquestionável dos valores éticos, mas sua fundamentação categórica
pois, “o categórico da exigência ética... não pode ser fundamentado a partir da
pessoa humana, da pessoa multiplamente condicionada” (KÜNG, 2003a, p.96). Só
um “incondicional” pode fundamentar o agir categórico de fazer sempre o bem, ou
seja, além de a religião conter um rico patrimônio ético dos vários povos e culturas,
de ser uma inquestionável forma de transmissão do saber ético, ela consegue
justificar de modo incondicional o “ethos”.
Se o “ethos mundial” deve garantir a consciência, a dignidade e a liberdade
do ser humano nas várias tramas da história, a religião, como experiência do
absoluto, possibilita a relativização “das totalidades históricas condicionantes do ser
homem” que lhe esmaga a liberdade. A consciência religiosa é estruturalmente
consciência provocadora” (OLIVEIRA, 1993, p. 183-184). Consciente da não
possibilidade do homem se realizar definitivamente como “liberdade solidária” na
história, a religião aponta para a “consciência do absoluto”: “nenhuma forma de vida
do homem produzida na história é definitiva e exclusiva do ser-homem enquanto tal”.
A religião é compreendida como “liberação do aprisionamento definitivo do homem
em qualquer finitude... que caracteriza a história” (OLIVEIRA, 1993, p.185). Dando
sentido ao agir do homem, a ética rompe com o que o aliena na história. Mas é na
experiência religiosa que acontece a radicalização da experiência ética:
o caráter incondicionado da exigência ética fundamental da emancipação
humana encontra na consciência do absoluto sua última condição de
possibilidade, de tal modo que, ao contrário, sem referência ao absoluto, a
exigência de emancipação não é capaz de revelar a radicalidade de sua
exigência (OLIVEIRA, 1993, p.187).
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Esta realidade é circular. Uma vez que a “consciência religiosa” mostra o
fundamento incondicional da exigência ética de emancipação, por outro lado, esta
“liberdade absoluta” emerge na história à medida que o homem se engaja como ser
histórico concretizando o sentido ético.
Nas religiões concretas, podem-se averiguar expressões mais ou menos
felizes das exigências de emancipação experimentadas como apelos éticos nas
diversas situações históricas. E sua peculiaridade na experiência religiosa é que
nessa “tais exigências aparecem [...] em seu caráter incondicionado, como medida
de todo agir concreto do homem no mundo” (OLIVEIRA, 1993, p.187). Na
compreensão de Küng aí se encontra a base para o “ethos mundial”.
Assim, a religião como “consciência provocadora” e “experiência humana
fundamental” (OLIVEIRA, 1993, p.187) terá um papel fundamental na proposta do
“projeto da ética mundial”. Não obstante a isto, a relação entre ética e religião nem
sempre foi sem conflitos. Esta tensão levou à separação das mesmas. O próximo
ponto fará uma explanação das motivações históricas que construíram tal ruptura.

3.2.3 Ética e religião se complementam

“A religião sem o horizonte da ética descaminha-se por veredas perigosas da
violação de direitos fundamentais do ser humano” (LIBANIO, 2008). Basta
acompanhar nos noticiários, religiões bem próximas de nós, defendendo e
praticando mutilações. Outra vez, matando por puro fanatismo através do terrorismo
religioso. Aqui, a ciência do “ethos” muito tem a dizer para a religião, no sentido de
averiguar, de modo crítico, tais ações e, ao mesmo tempo, ajudar a purificá-la.
Constata-se ser esta uma contribuição da ética que permanece válida e necessária
para a religião. A experiência comprova que a religião, com toda a sua força de
sentido absoluto e verdade inquestionável, sem o crivo da razão, insufla os espíritos
a ponto de se fazer perder a noção do valor inalienável da pessoa humana. O
reverso também é verdadeiro:
A bandeira ética, ao levantar-se sem o sopro da transcendência, e a razão
humana entregue a si mesma, mesmo quando invoca os famosos direitos
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humanos, padecem de ambigüidade e possíveis perversidades. O campo
da tecnologia tem-se mostrado altamente minado pela racionalidade
instrumental de cujas justificativas éticas a religião, pelo menos a cristã,
desmascara a desumanidade (LIBANIO, 2003, p.114).

A ética racional, sem referência ao absoluto, também pode justificar em nome
de uma “pseudo” liberdade, o mal e a violação da dignidade humana:
Em nome da defesa da liberdade de pesquisa e de opinião, países e
poderes dominantes têm cometido barbaridades. Homens vestidos com os
melhores títulos acadêmicos se escondem no anonimato da pesquisa, para
gestar instrumentos de morte para a humanidade. A liberdade de opinião da
imprensa escrita, falada e televisiva não se questiona diante de posturas
que, em nome da “liberdade”, fomentam a difamação, a curiosidade doentia
e o direito à intimidade das pessoas. Sabe-se que o pretexto de igualdade
conduziu o sistema leninista a atrocidades inimagináveis (LIBANIO, 2008).

Logo, a razão humana é frágil e fonte de muitas misérias e contradições. No
texto sagrado da tradição judaico-cristã é narrado nas parábolas de Adão e Eva (Gn
3, 1-24), Caim e Abel (Gn 4,1-16) o existir humano na sua fragilidade. O mal lhe
atingiu a raiz. A razão em si não consegue “justificar” os valores fundamentais pela
ausência de outra instância não frágil e nem relativa: o absoluto. Nas várias
tradições religiosas, a “revelação de Deus faz alerta para o pecado profundo da
razão e a convida a se reconhecer necessitada da sua ajuda para construir um
caminho de justiça e humanidade” (LIBANIO, 2008).
Ao demonstrar que é necessária e politicamente oportuna a “ética mundial”,
Hans Küng se pergunta: “Donde tomaremos os padrões que nos orientarão e, se
necessário, nos apontarão nossos limites?” (KÜNG, 2002, p. 76). Sabe-se que as
ciências naturais não podem nos ensinar tais normas. Existe a possibilidade de um
fundamentalismo anticientífico como de uma ciência “livre de valores” que não nos
motiva a fazer aquilo que ela nos ensina. É aqui que vê o autor o papel salutar da
religião na configuração “da “ética mundial” e sua relação positiva com a ética.
No entrave de muitos que questionam o papel alienante da religião, Hans
Küng pontua que vários estudos das últimas décadas, na área da religião, deixaram
evidentes “que a religião não serve somente para a opressão, mas também para a
libertação das pessoas” (KÜNG, 2002, p. 85) seja de forma psíquico-terapêutica,
mas também, na dimensão político-social34. E isso, desde a América Latina até a
34

O autor não desconhece o caráter contraditório da religião afirmando que “as religiões certamente
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Coréia, da Alemanha Oriental até a Romênia, onde se lutou por uma sociedade
humana. Nesse aspecto, a teologia da libertação na América Latina legou um
significativo compromisso da fé cristã a serviço da transformação das estruturas de
pobreza e injustiças na sociedade:
O a priori fundamental da teologia ibero-americana da libertação é a intuição
global da situação latino-americana como resultante de uma opressão. A
ideia, pois, da contradição no seio da sociedade, entre o ideal e a realidade,
transforma-se no ponto de convergência da reflexão teológica sobre a
mensagem cristã, da qual derivam os motivos de inspiração determinantes
para julgar profeticamente a realidade, sob o ius divinum dos imperativos da
caridade evangélica (PASTOR, 1982, p.43).

Além da dimensão da promoção da vida, Küng (2003a) lembra, também, que
as recentes evoluções demonstram como as religiões podem promover a força
revolucionária de uma ética da não violência.35
Outra acusação que é feita à religião é sobre seu entrave na evolução dos
costumes morais, uma vez que esta fundamenta seu ethos em princípios rígidos e
imutáveis. Para responder a esta acusação, Hans Küng (2003a) pontua quatro
observações que jogam luzes sobre esta problemática que é real.
Primeiramente, diz Küng, “nós não podemos derivar soluções morais fixas do
céu, do taoísmo ou extraí-las da Bíblia ou de algum outro livro sagrado” (KÜNG,
2003a, p.89). E isso hoje é claro para muitas pessoas religiosas. Não se trata de ser
contra os mandamentos éticos da Bíblia, do Alcorão, da Torá ou dos escritos
hinduístas ou budistas, enfim das várias tradições fundamentadas de forma
transcendente. É preciso admitir que todas as normas, os preceitos, os valores e os
podem ser autoritárias, tirânicas e reacionárias, como muitas o foram. Elas podem produzir medo,
cegueira espiritual, intolerância, injustiça, frustração e abstinência social. A religião pode legitimar ou
inspirar imoralidade, situações sociais injustas, e guerras num povo ou entre povos; as religiões
também podem evidenciar-se de forma libertadora, orientandas para o futuro e fraternas no
relacionamento com as pessoas”. Assim aconteceu muitas vezes: “elas podem espalhar confiança de
vida, calor humano, tolerância, solidariedade, criatividade e engajamento social, bem como promover
uma renovação espiritual, reformas sociais e até a paz mundial” (KÜNG, 2002, p. 86).
35

Hans Küng atesta este fato recordando que: “Pela primeira vez nos tempos modernos, vimos no
outono de 1989 (em Leipzig- cidade independente do estado da Saxónia na Alemanha, sede da
região administrativa homónima. Localiza-se no leste do país) uma revolução não de armas de fogo,
mas uma revolução de velas acesas. Esse movimento revolucionário não foi encabeçado nem por
hierarquias conservadoras (e por vezes manobristas) de Igrejas estáticas (quem falhou foi a
hierarquia católica na Alemanha Oriental e a ortodoxa na Romênia) nem pelos muitos ‘ratos cinzentos
de Igreja’, totalmente adaptados ao sistema. Pontos de cristalização foram personalidades dinâmicas
e, ao mesmo tempo, conscientes da responsabilidade, pessoas abertas e tolerantes com uma
religiosidade conseqüente (‘lideres espirituais’, pastores e leigos)”(KÜNG, 2003a, p. 87).
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termos chaves, eticamente concretos das grandes religiões, originam-se num
processo sociodinâmico muito complexo. Basta averiguar as pesquisas históricas
sobre este tema. Aí se percebe que os reguladores do comportamento humano
estão sempre atrelados a necessidades vitais, e a assuntos humanos urgentes. E
essa constatação é provada quando averiguamos que muito daquilo que na Bíblia é
proclamado como mandamento de Deus, já consta no código de Hamurabi da
Babilônia do século 18/17 a.C. Isso ajuda a compreender que há uma necessidade
no ser humano de experimentar normas e soluções éticas em forma de projetos ou
modelos. E alguns projetos são passados de geração a geração fruto do
reconhecimento experimentado. Mas é verdade, também, que tais normas podem
ser esvaziadas de sentido ou até mesmo extintas no decorrer das mudanças
históricas, não respondendo ao contexto histórico atual.
A segunda observação que Hans Küng apresenta é que: “para todos os
problemas e conflitos devem-se procurar e forjar soluções diferenciadas” (KÜNG,
2003a, p.90). E isso vale para todas as pessoas religiosas, independentemente da
sua tradição. Em última instância, as próprias pessoas são responsáveis pela
organização concreta de sua moral. E isto se dá na medida em que as mesmas
devem partir de suas experiências, da diversidade de vida e se orientar em
determinados fatos. Daí duas importantes consequências. A primeira se refere à
necessidade de um bom embasamento teórico sobre os problemas concretos da
ética nas suas várias dimensões: pessoal, social, sexual, econômica e política. Isso
dará clareza para as decisões concretas da vida de modo praticável. A segunda é
que não se pode simplesmente apelar a uma autoridade, por mais certa que seja
para tirar das pessoas a sua autonomia no mundo. Lembra-nos de Kant: “na
consciência existe uma autolegislação ética e auto-responsabilização para a nossa
auto-realização e para a organização de nosso mundo” (KÜNG, 2002, p.90).
A terceira observação que o autor aborda, sobre a acusação do entrave da
religião para a evolução da ética, diz respeito “à realidade quanto às suas leis
internas e quanto às suas possibilidades futuras”. Trata-se de saber que nossa
sociedade é hoje “tecnologizada”, diversificada, mutável e complexa. Acredita o
autor que, mediante tal constatação, “também as religiões não podem deixar de
empregar métodos científicos para analisar o mais objetivamente possível a
realidade [...]” (KÜNG, 2003a, p.90). Não está a afirmar que toda pessoa religiosa
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necessita ser especialista nas ciências. Trata-se, de conhecer as pesquisas das
várias áreas da ciência e tabular com estas um diálogo permanente. A não abertura
para esta necessidade provocou, ao longo do curso da história, por parte das
religiões, muitas avaliações errôneas. Basta lembrar aspectos que tocam à
dimensão da sexualidade, da agressividade, mas também do poder político e
econômico. Descendo à concretude da vida basta citar a guerra, o problema racial, a
situação da mulher ou o significado do controle de natalidade. Hoje, é consenso que
a ética necessita do contato com a psicologia e a psicoterapia, com a sociologia e a
crítica social, com a pesquisa de comportamento, a biologia, a história cultural e a
antropologia filosófica. Também todas as tradições religiosas, com seus respectivos
líderes e mestres, devem estar em atitude de abertura e diálogo com as mesmas.
Desconhecer esta realidade e necessidade é correr sério risco de fazer desacreditar
a força de fundamento, justificação e credibilidade da religião em relação à ética.
A última observação levantada por Hans Küng (2003a) refere-se à alta
complexidade com a qual a ética se depara, seja no âmbito individual ou social, nas
situações de conflito e nas realizações de obrigações sempre novas. É difícil firmar
uma norma com tanta clarividência a ponto de anular quaisquer contra-argumentos
para uma determinada decisão ética. O que fazer?
Fundamentando-se pelas formulações do professor de ética de Tubinga,
Diethmar Mieth, Küng (2003a) apresenta as chamadas regras de preferência e de
segurança36 que a ética desenvolveu tendo em vista a complexidade das tomadas
de decisões, seja por parte dos cientistas como das instituições. Assim, afirma Hans
Küng, uma ética racional pode prescrever determinados comportamentos e estilos
de vida com o auxílio de determinadas regras fundamentadas, coerentes e lógicas
como foi apresentada. Tudo isso assumido pela pessoa que gera uma vida social
pacífica, garante a justiça distributiva e promove a vida humana. Até aqui, para o
36

Para aprofundar estas regras de preferência ver seu artigo “Formulações Teológico-éticas em
relação à bioética”, em: Concilium 223 (1989), caderno 3, p. 38-44. Trad. Carlos Alberto Pavanelli
(dedicado totalmente à temática da “ética nas ciências naturais”). Pode-se resumi-las da seguinte
forma: a) Regra da solução de um problema (nenhum progresso científico ou tecnológico pode causar
mais problemas do que soluções); b) Regra do ônus da prova (quem apresentar um novo
conhecimento - técnico científico ou produção industrial - deve comprovar que este não provocará
danos sociais nem ecológicos); c) Regra do bem-estar social (o interesse da comunidade tem
preferência sobre o interesse individual, desde que a dignidade e os direitos humanos sejam
preservados); d) Regra da urgência (o valor da urgência tem preferência sobre o valor em si mais
elevado); e) Regra ecológica (o sistema ecológico tem preferência sobre o sistema social); f) Regra
da reversibilidade (em avanços técnicos os desenvolvimentos reversíveis têm preferência sobre os
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autor, não há dificuldades. As dificuldades aparecem quando se vai mergulhando
realisticamente na vida e começam a surgir as perguntas sobre as “motivações” de
tais atitudes éticas. Não só as motivações, mas sobretudo, o grau de “compromisso”,
de “validade universal” e de “sentido último” de tais normas. É neste ponto, segundo
a perspectiva de Hans Küng, que as religiões têm uma função peculiar em relação à
fundamentação da “ética mundial”.
Como já foi afirmado, para Hans Küng (2003a) é possível ser moral mesmo
sem a experiência da fé religiosa. Lembra que é possível ter um ethos que, no
entanto, não se fundamenta numa fé em Deus, mas numa confiança básica na
realidade. É algo como uma moral fundamental. Por que então ter ainda uma religião
que fundamente a ética?
Porque só a religião oferece resposta convincente sobre o definitivo de onde
e para onde da existência humana; responde ao por que e o para quê da
responsabilidade; fornece uma comunidade espiritual, criando um ambiente
de confiança, fé, certeza, força pessoal, refúgio e esperança; responde à
saudade do ‘totalmente Outro’, fundamentando um protesto e resistência
contra situações injustas (KÜNG, 2003a, p.98).

Hans Küng fundamenta sua tese em três pontos que para ele justifica a
importância e complementação da religião e ética:
1. Não pode existir uma sociedade civilizada e não pode existir um Estado,
se não houver uma ordem de direito. E não pode existir uma ordem de
direito, se não houver uma consciência ou ética moral! Por último, não pode
existir uma consciência ou ética moral, se não houver valores, atitudes e
normas básicas. 2. Não existe ação moral, humana, incondicionalmente
obrigatória, nem uma ética também incondicionalmente obrigatória, sem
religião. E, se não for a “religião verdadeira” a assumir essa função, há de
ser então alguma pseudo-religião ou simulação de religião. Para a
“verdadeira religião”, no entanto, a única autoridade que pode exigir
obediência incondicional e absoluta não é coisa alguma condicionada pelo
homem, mas somente o próprio Absoluto, aquele a quem chamamos de
Deus. 3. As normas e valores puramente humanos e básicos do passado
sempre foram de fato determinados por critérios cristãos! Valores como
dignidade humana, liberdade, justiça, solidariedade, paz - tudo isso continua
marcado pelo espírito cristão (KÜNG, 2004a p.17-19).

Tais valores sem seu conteúdo Cristão seriam, e são, conceitos formais e
equivocados, que podem ser e realmente são manipulados, tanto no Oriente quanto
no Ocidente. “E por outro lado, no que se refere aos valores e normas básicas, a
não-reversíveis) (KÜNG, 2004a, p.92-93).
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mensagem cristã fornece uma resposta perfeitamente prática e concreta” (KÜNG,
2004a p.19). No capítulo IV será abordada a “mensagem cristã” e sua praticidade à
luz do “projeto de ética mundial”.
Ao defender a relação positiva e necessária entre ética e religião, pode-se
perguntar: de que religião Hans Küng está falando? Trata-se, é claro, de uma
religião verdadeira que confere ampla liberdade, porque se relaciona com o
uno Absoluto, com Deus, e se distingue essencialmente de toda pseudoreligião que absolutiza algo relativo, como foi anteriormente a ‘deusa razão’
ou também o ‘deus progresso’ com todos os seus ‘deuses subalternos’ no
panteão da modernidade: ciência, tecnologia e indústria (KÜNG, 2003a,
p.99).

Estes

são

“amplamente

desmitolizados

e

desendeusados

na

pós-

modernidade e não deveriam ser substituídos por um novo ídolo, como o mercado
mundial” (KÜNG, 2002, p.99). Uma “religião verdadeira”

37

e autêntica tem na pós-

modernidade uma profecia vigorosa contra os ídolos que estão sufocando a
liberdade humana e fazendo a ética se curvar diante de seus interesses escusos.
A partir da religião, conforme o autor, com base nas maiores figuras da
humanidade, pode-se tornar concretamente nítido o que significa uma conduta ética
em um caso bem prático. A parábola do bom samaritano, por exemplo, diz mais do
que uma sentença doutrinal sobre a conduta humana. E a figura de Jesus Cristo diz
infinitamente mais do que qualquer sistema ético. Isso pode ser aplicado nas
diversas tradições religiosas. Mas o que significa uma “religião autêntica”? Não é o
problema da “verdade” entre as religiões o pivô de tantas discórdias, inimizades e
guerras até sangrentas? Hans Küng (2003a) não desconhece tal problemática
propondo o caminho do diálogo e critérios de verificação da verdade entre as
religiões. Empreendimento que tornará possível a “ética mundial”.
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Para enfrentar o problema da “verdadeira religião” Hans Küng proporá uma criteriologia interreligiosa com três critérios (religioso, ético e específico cristão). O objetivo da criteriologia é de
averiguar a verdade de uma religião. Esta proposta do autor será apresentada no item 3.3.2 desse
capítulo.
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3.3 O diálogo entre as religiões e a paz mundial

Ao afirmar que não haverá paz entre as nações se esta, através do diálogo,
não for realidade entre as religiões, Hans Küng nos impele a averiguar sua proposta
para essa solução. Ao abordar o que ele chama de “estratégias” em relação à
pergunta pela verdade, propõe-nos a “criteriologia inter-religiosa” e o diálogo a partir
da “firmeza de posição”, como concretização da paz. Estes assuntos serão agora
abordados.
Hoje, mais do que nunca, as religiões são colocadas em questão quanto ao
seu futuro. São vislumbrados dois possíveis caminhos. Um primeiro seria em direção
ao acento da rivalização. Esse exarcebaria ainda mais entre elas os conflitos e a
mentalidade de gueto, contribuindo cada vez mais para o seu descrédito entre as
pessoas. Nessa constatação, observa Schillebeeckx, especificamente sobre o
Cristianismo: “sem um humanismo cristão o cristianismo não terá mais nenhuma
importância no futuro, mas sem um cristianismo fiel ao evangelho também a
humanidade sairá prejudicada” (SCHILLEBEECKX, 1997 p.185). É inconcebível uma
religião que não promova o humanismo. Tanto a civilização quanto a própria religião
se empobrecem.
O outro caminho é o da busca de solução pacífica para os conflitos entre as
religiões numa consciência cada vez mais aguda da necessidade da inter-relação e
do diálogo entre elas mesmas e com a humanidade. Horizonte que torna possível
vislumbrar um futuro promissor e fecundo para as religiões: “No futuro, a
credibilidade de todas as religiões, também das pequenas, vai depender em que
medida acentua mais aquilo que as une e menos aquilo que as divide” (KÜNG,
2003a, p. 10). Desse caminho poderá nascer um relacionamento inter-religioso, de
fato, que fará superar sequelas históricas e desentendimentos que ainda são
vivazes. Libanio, em sintonia com o pensamento de Küng, vai defini-lo como um
caminho de “abertura e verdade, pluralidade e identidade, disposição ao diálogo e
firmeza de posição” (LIBANIO, 2002, p.195).
É na convicção do caminho do diálogo que Hans Küng é categórico ao afirmar
que o futuro das religiões está no reconhecimento da corresponsabilidade delas pela
paz mundial. Dessa convicção ele extrai uma das suas máximas: “não haverá paz
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no mundo se não houver paz entre as religiões” (KÜNG, 2004b, p. 108s). Assim, ele
enfatiza o papel fundamental das religiões na construção de uma cultura da paz, da
sobrevivência da humanidade e de uma sociedade mais justa e igualitária pelo viés
do diálogo.
O pensamento de Küng encontra ressonância em Leonardo Boff. Para ele
esta nova consciência civilizatória é o clamor de um novo tipo de religião “capaz de
re-ligar Deus e o mundo, o mundo e o ser humano, ser humano e espiritualidade do
cosmos” (BOFF, 2000, p. 34). E isso exige das religiões um “ecumenismo
planetário”. O futuro da religião, além da disponibilidade para o diálogo, dependerá
também dessas serem capazes de oferecer valores éticos à humanidade
“respaldados na sua qualidade de mediadoras do absoluto, da última realidade”
(BOFF, 2000, p. 35). João Batista Libanio defende que nesse ponto encontra a
religião e as Igrejas seu papel peculiar em nosso mundo contemporâneo:
Num esforço gigantesco de superar os seus interesses corporativos, na
realidade altamente ameaçada, a religião e as Igrejas, enquanto instituições
encontrarão chance de presença significativa se mostrarem relevância
insubstituível do Sagrado, do Mistério para que os valores fundamentais da
modernidade não naufraguem e os desejos imprecisos da pós-modernidade
não se percam por trilhas erráticas (LIBANIO, 2002, p.207).

Sendo importante que as religiões promovam a dignidade humana, por outro
lado, é importante o interesse da sociedade secular para que o “humano”
permaneça dentro da religião38.
Pode-se dizer que as religiões têm um papel histórico promissor e importante
na história. Contudo, esse dependerá da sua capacidade de diálogo entre elas, da
promoção da paz e da dignidade humana. A partir de sua experiência com diálogos
estabelecidos em várias partes do Oriente, Küng está convencido de que, no futuro,
em todas as grandes religiões, haverá maior conscientização na “observação dos
direitos humanos; emancipação da mulher; concretização da justiça social e
38

Hoje, qualquer crítico da religião, de jus consciência, reconhece que apesar de seu paradoxo com o
humano na história das religiões, estas tem buscado uma nova postura desde a idade moderna.
Pode-se citar a “abolição das práticas de inquisição com fogo e tortura, comum ao catolicismo até
mesmo na idade moderna; abolição dos sacrifícios de pessoas e no fim da incineração de viúvas na
Índia”; a reinterpretação das chamadas doutrinas sobre a “guerra santa” no islamismo e o
“reconhecimento da igualdade de direitos para as mulheres” (KÜNG, 2002, p. 143).
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imoralidade da guerra” (KÜNG, 2002, p. 144)39. E as religiões, nessa matéria,
possuem uma força de persuasão e convencimento incomparáveis. De modo
peculiar, quando enfatizado o absoluto, conseguem evidenciar aquilo que é
verdadeiramente humano40. Do contrário, cavarão a própria autodestruição trazendo
como consequência um descrédito cada vez maior entre a humanidade de modo
geral. Daí a importância de encontrar caminhos que sinalizem soluções sobre o
problema da verdade entre as religiões, em vista do diálogo inter-religioso. Küng
propõe um interessante caminho.

3.3.1 As estratégias em relação à pergunta pela verdade

Se o caminho do diálogo entre as religiões é fundamental para estabelecer a
paz entre elas e na humanidade, há que se fazer todo esforço para fundamentá-lo e
empreendê-lo. O que provoca um genuíno diálogo é a busca da verdade.
Hans Küng acredita que, sem o esforço de esclarecer a pergunta pela
verdade não poderá haver paz entre as religiões. E a paz não acontece porque há
posturas radicais e fundamentalistas de determinados grupos religiosos, nas
diversas tradições, que “se proclamam a si mesmos como defensores de uma única
verdade” (KÜNG, 2003a, p.128). É necessário perceber que tais posturas são
produtos de paradigmas históricos diferentes. Logo, o caminho para acontecer a paz
entre as religiões é a busca do esclarecimento pela verdade.
39

O autor comprova sua fala recordando que “ao longo da história a humanidade já evoluiu em
muitas práticas desumanas: ‘aboliu costumes como incesto, o canibalismo e a escravidão”. E se
pergunta: “Por que, numa constelação mundial totalmente nova, ela não poderia também acabar com
as guerras?” (KÜNG, 2002, p. 144). Existe hoje uma maior consciência da dignidade humana nas
várias religiões, nas ONGS e organismos nacionais e internacionais. E isso repercute nas lutas contra
todo tipo de situações desumanas, entre estas a guerra.
40

Com relação aos direitos humanos, Hans Küng pontua o processo doloroso pelo qual passou o
cristianismo na idade moderna, mesmo antes das outras religiões. Trata-se da grande crise entre
razão e religião e que culminou na separação de ambas. Esse chamado “processo emancipatório
iluminista da modernidade” gestou “um humanismo que recorre à razão, à natureza e à consciência”.
Chegou a tomar uma forma secular e antieclesiástica. Isso fez com que, por vários anos, o
cristianismo tomasse uma postura de autodefesa em relação a tal humanismo. Mas, afirma o autor,
“liberdade, igualdade, fraternidade e dignidade humana” são originalmente valores cristãos que na
idade moderna foram “redescobertos” de modo mais incisivo. Com a mudança de curso sob o papa
João XXIII e o concílio vaticano II, os direitos humanos são reencontrados no âmbito do Cristianismo
(KÜNG, 2002, p. 141).
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Sabe-se que a questão da verdade nas religiões é paradoxal: ”nenhuma
pergunta na história das igrejas e das religiões já derramou tanto sangue e lágrimas
como justamente a pergunta pela verdade “(KÜNG, 2003a, p. 129). Isso constata o
fanatismo. Por outro lado, o descompromisso com a busca da verdade provoca falta
de orientação e falta de normas. Muitas caem no ateísmo e niilismo fanático. Esta
constatação coloca, para Hans Küng, uma “questão raiz”, acerca do diálogo interreligioso e do movimento pela paz mundial. Como Hans Küng aborda a questão da
verdade nas religiões?
Hans

Küng

(2003a)

apresenta

as

estratégias

da

“fortaleza”,

da

“harmonização”, do “abraço” e a “ecumênica” como uma espécie de síntese das
perspectivas das abordagens com relação a verdade nas religiões.
Na estratégica da “fortaleza”, o pressuposto é o seguinte: “somente a própria
religião é verdadeira. Todas as outras religiões não são verdadeiras. A ‘paz’ religiosa
somente pode ser garantida através de uma verdadeira religião (estatal)” (KÜNG,
2002, p. 130).
É uma postura de exclusivismo41 e não constitui uma solução para o diálogo
inter-religioso e a busca da verdade. Com o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica
passa de uma atitude de “ignorância, desprezo e desvalorização das outras religiões
para mais tolerância, valorização e significação salvífica” (KÜNG, 2002, p.130). Na
década de 1990, o Conselho Mundial das Igrejas teve pela frente a tarefa de
concretizar também essa virada rumo ao ecumenismo para fora (ad extra).
A outra estratégia lembrada pelo autor é a da “harmonização”. Difundida
praticamente entre todos os estudiosos ocidentais. Não há uma preocupação com a
questão objetiva da verdadeira religião:
O problema existencial da ‘verdade’ não existe realmente. Pois cada religião
é verdadeira a seu modo; na sua essência, cada uma delas é, de igual
modo, verdadeira. A ‘paz’ pode ser realizada da melhor forma à medida que
41

Lembra Hans Küng que esta postura, durante muito tempo, foi a posição oficial da igreja católicaromana (“Extra Ecclesia nulla salus!” = ”Fora da Igreja não há salvação!”). “Este aspecto de
exclusividade e de superioridade, aliado ao medo de relacionamento, também pode ser encontrado
em outras igrejas cristãs. Assim, por exemplo, no protestantismo fundamentalista nos Estados
Unidos, muitas vezes também no pietismo alemão e, algumas vezes, também em outras religiões,
como o islamismo. Em todos os lugares verifica-se o mesmo espírito de intolerância, de absolutismo
da verdade e da autojustificação. Tudo isso já trouxe muita desgraça para muita gente. A esse
imperialismo e triunfalismo religioso, muitas vezes está vinculada uma apologia, que sempre busca
ter razão e é incapaz de aprender. Ela traz mais problemas do que soluções” (KÜNG, 1999b, p130).
Esta postura é hoje, com raras exceções, rejeitada por todos os pensadores da teologia das religiões.
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se ignoram as diferenças e as contradições (KÜNG, 2002, p. 131).

Com a estratégia da “harmonização” se esvazia todo esforço pelo diálogo
entres as religiões. Não existe, nessa perspectiva, uma única religião verdadeira.
Todas são verdadeiras a partir de sua perspectiva própria. O caminho da paz entre
elas será alcançado pela “ignorância” de suas diferenças e contradições. Postura
bastante questionável. Ela não enfrenta o problema da verdade entre as religiões.
Küng também a questiona afirmando que:
Cada experiência religiosa é, desde o início, uma experiência influenciada e
estruturada pela própria tradição religiosa. E quem realmente conhece todas
as religiões que concorrem entre si dificilmente afirmará que todas são
iguais e que todas são igualmente verdadeiras (KÜNG, 2002, p. 131).

Sua tese a esse respeito se desdobra lembrando que na perspectiva da
“harmonização”, as diferenças fundamentais entre as religiões “místicas e
sapicienciais” e até mesmo as contradições entre as religiões “isoladas” seriam
niveladas. Passaria também despercebida a evolução que uma mesma religião sofre
com seu desenvolvimento e sua expansão. Dizer que tudo é verdade não faz juz a
nenhuma religião. O “sincretismo” religioso não pode ser uma solução.
Assim como nem tudo é um, também nem tudo é igual - nem dentro da
mesma religião. O lema do ‘tudo é possível’ não pode silenciar as perguntas
fundamentais da vida humana pela verdade, pelo sentido, pelos valores e
critérios, pelo compromisso e pela confiabilidade últimos (KÜNG, 2002, p.
131).

Se por um lado, deve-se evitar o “absolutismo exclusivista” do catolicismo
medieval e do protestantismo “fundamentalista”; por outro, deve se evitar o
“relativismo" do tipo modernista e esclarecido. Este “nivela todas as verdades,
valores e critérios e passa ao largo das realidades de vida das pessoas humanas”
(KÜNG, 2002, p. 131).
Hans Küng questiona o “pluralismo moderno da indiferença” e também um
“indiferentismo teológico”, hoje em voga entre os intelectuais. O primeiro admite
indistintamente tanto a própria quanto a outra religião e, o segundo, que todas as
posições e negações religiosas são indiferentes, sem necessidade de “provar os
espíritos”. São posturas que não enfrentam as questões de reais rivalidades, “e por
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vezes mortais, entre as religiões” (KÜNG, 2002, p. 131). Para o autor esta estratégia
não é uma solução para o diálogo inter-religioso.
A estratégia do “abraço” é uma concepção mais diferenciada e mais
defendida por cristãos e não cristãos: “uma única religião é a verdadeira, mas todas
as religiões que se desenvolveram historicamente têm parte nesta única religião! A
‘paz’ religiosa alcança-se da melhor forma através da integração das outras
religiões” (KÜNG, 2002, p. 131).
Lembra Hans Küng que essa é a estratégia do “inclusivismo generoso e
tolerante”. É encontrada, sobretudo, nas religiões de origem indiana, mas também
na “especulativa e irreal teologia-teoria cristã sobre os não-cristãos (judeus,
mulçumanos [...] como pretensos ‘cristãos anônimos”

42

(KÜNG, 2002, p. 133): “[...]

se também é verdade que esta salvação que o alcança é a salvação de Cristo, posto
que não há outra, então não somente poderia ser um ‘teísta’ anônimo, mas sim,
além disso, um cristão anônimo” (RAHNER, 1965, p.538-539).
Na versão indiana, tal estratégia afirma que todas as religiões representam
somente níveis, etapas, aspectos parciais diversos da verdade própria e universal.
As outras, mesmo as de origens profético-semita, não são consideradas falsas, mas
provisórias e antecessoras. Teriam parte na verdade universal (a verdade hinduísta,
ou também taoísta). Recorrendo-se a uma experiência mística, busca-se angariar
um “conhecimento mais elevado (mais profundo)” para a própria religião.
Podem-se elencar as seguintes consequências dessa estratégia:
1°) Praticamente cada outra religião é degradada a um reconhecimento mais
baixo ou parcial da verdade. Um valor próprio é negado à religião, mesmo a que
professo, como se ela fosse considerada um degrau anterior.
42

Karl Rahner (1904-l984) foi o maior teólogo católico da era moderna. Encontrando seu equivalente
histórico apenas em Tomás de Aquino, não só seu nome se destaca, mas também parte de sua
teologia, sobretudo onde ele trata sobre o “Cristão Anônimo”. Esta teoria vem definida como "teoria
da presença de Cristo nas religiões". De acordo com esta teoria, “as diversas tradições religiosas da
humanidade são portadoras de valores soteriológicos positivos para os seus membros, pois nelas e
através delas manifesta-se a presença operativa de Jesus Cristo e de seu mistério salvífico”. Neste
sentido, em razão da relação destas tradições religiosas com o mistério de Jesus Cristo, não podem
ser consideradas simplesmente como "religiões naturais". Representam, a seu modo, uma ordem de
mediação deste mistério salvífico único: são "religiões sobrenaturais” (TEIXEIRA, 1995b p.27). Desde
o início, a tese rahneriana provocou divisões apaixonadas entre teólogos e desconforto em certos
ambientes eclesiásticos. É o caso de Hans Küng (2003a), que fala em “conquista através do abraço”
ou “truque metódico" para obrigar os diferentes a serem membros da Igreja; e de Paul Knitter, que
afirma que esta tese "introduz os não-cristãos na Igreja pela porta dos fundos” (TEIXEIRA, 1995b
p.30).
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2°) O que, a princípio, parece tolerância, na práti ca mostra-se como uma
espécie de conquista através do abraço. É integração através da perda da
identidade.
“Nenhuma religião séria, que permaneça fiel a si mesma, permitirá que isso
aconteça consigo” (KÜNG, 2002, p. 133). Significa trair a si mesma. Para Hans
Küng, portanto, esta também não é uma estratégia que contribuirá para a solução
real do problema da verdade e tão pouco para a paz entre as religiões e as nações.
Continua, portanto a questão de fundo: Qual seria a estratégia verdadeiramente
ecumênica?
Nem tudo é igualmente bom e verdadeiro. Para Hans esse é o ponto de
partida, a posição básica da qual qualquer adepto de qualquer religião deve lidar
com a pergunta pela verdade a significar em resultado para a paz mundial. A
autocrítica da própria religião faz reconhecer na história suas falhas e culpas:
Também nas religiões nem tudo é igualmente verdade e bom. Também em
doutrinas de fé e ética, em ritos religiosos e costumes há instituições e
autoridades, coisas falsas e não boas. E por que toda religião não se deixa
refletir no espelho da respectiva outra religião, que tem as suas próprias
experiências? (KÜNG, 2002, p. 134).

Essa premissa vale para todas as religiões. O cristianismo não está isento
desta marca negativa em sua própria história. Não basta condenar, e com razão, a
agressividade de determinados adeptos do islamismo que, se embasando no
alcorão, propugnam a pena de morte para os que se desviam das doutrinas. É
preciso também fazer a nossa “mea culpa” na civilização cristã.
É necessário assumir a crítica que as religiões mundiais fazem ao
cristianismo. Ainda que não seja preciso concordar com tudo e consciente de que
toda leitura da realidade é parcial é fato “que a pergunta pelo verdadeiro e pelo falso
em uma religião é verificável em todas as religiões” (KÜNG, 2002, p. 136). Não
existe, portanto, uma religião isenta de culpa. Negar este pressuposto seria afirmar
que, justamente em nome da religião tudo é permitido43. Urge, pois procurar e
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O autor elenca vários questionamentos fundamentando sua crítica a esse respeito: “podemos, para
fins religiosos, santificar todos os meios? A serviço da entrega religiosa, tudo é permitido: também o
mau uso do poder político e econômico, da sexualidade e da agressividade humanas? Pode valer
como mandamento religioso aquilo que é desumano, aquilo que obviamente faz mal, prejudica e
talvez até destrua a pessoa humana?” Exemplos para isso há muitos em cada religião. “Pode-se
sacrificar pessoas só porque são oferecidas a uma divindade? Pode-se, por razões de fé, sacrificar
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aprofundar “critérios ecumênicos” para discernir a verdade de uma religião e
estabelecer entre elas o diálogo. Quais são os critérios propostos pelo autor?
O diálogo já estaria fadado, desde o inicio, ao fracasso se a insistência caísse
nos critérios próprios e específicos de uma religião determinada44. E qual seria,
portanto, o caminho possível para o diálogo, se este não pode basear-se única e
exclusivamente nos critérios “próprios específicos?” Na Bíblia (p.ex. para os cristãos
e judeus) no Alcorão (para os mulçumanos), nos Gita (para os hinduístas) ou no seu
Cânone (para os budistas)? O autor propõe, juntamente com os critérios, a
“estratégia ecumênica”.
Para Küng a “estratégia ecumênica crítica” é o caminho de enfrentamento
para o problema da verdade. Esta solução consiste na “autocrítica” de cada religião
fomentando critérios específicos da verdade em cada religião e, ao mesmo tempo,
buscando critérios comuns ou universais entre as religiões. O objetivo da “estratégia
ecumênica” é “colaborar para a paz entre as religiões assim como para a
preservação e a perseverança de sua verdade”. Ela parte da convicção de que “as
religiões devem colocar a pergunta por critérios gerais sobre o verdadeiro e o bom”
(KÜNG, 2002, p. 140).
A “estratégia ecumênica” desemboca, portanto nos “critérios ecumênicos” de
discernimento da verdade. Eles se dividem em “ético geral”, “religioso geral” e
“específico cristão”. É o que o autor propõe como “criteriologia inter-religiosa”. Seu
crianças, queimar viúvas, torturar hereges até a morte? A prostituição se transforma em culto a Deus
só porque é realizada em algum templo ou serve para alguma pretensa iluminação? Pode-se justificar
da mesma forma a oração, a maldição, a ascese e a promiscuidade sexual, o jejum e o consumo de
drogas, a fidelidade conjugal e a infidelidade só porque são meios e caminhos para a ‘experiência
mística”? Se somos contra o aborto, devemos, ao mesmo tempo, ser contra o controle de natalidade?
Também charlatanismo e falsos milagres, toda espécie de mentira e show religioso é permitido só
porque pretensamente acontece para um objetivo sagrado? Devemos concordar com imperialismo,
racismo ou chauvinismo masculino quando estes aparecem religiosamente fundamentados? Ou
então devemos concordar com a caça ás bruxas, com o ódio aos judeus ou aos turcos? Deve-se
oferecer uma recompensa pela cabeça de alguma pessoa só porque pretensamente seria herege ou
apóstata? Será que também não podemos argumentar contra o suicídio coletivo nas Guianas só
porque este era religiosamente motivado? Eu acho que para tudo isso há uma resposta: não!”(KÜNG,
2002, p. 136-137).
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Para ilustrar seu argumento Hans Küng exemplifica: “Tomemos o exemplo da bíblia. Como
testemunho original sobre o Cristo, o Segundo Testamento tem uma função crítico-libertadora
fundamental na discussão entre igrejas cristãs. Da mesma forma, a bíblia hebraica nas discussões
entre os cristãos e os judeus. Mas, já no diálogo com os mulçumanos ou então com os hinduístas e
budistas, um recurso direto à bíblia como critério de verdade seria muito problemático. Os
muçulmanos até reconhecem a bíblia como um livro sagrado, mas que teria sido falsificado por
judeus e cristãos. Ou será que os cristãos se deixam convencer se os critérios de verdade são
ditados a partir do alcorão, dos Bhagavadgita ou a partir dos ensinamentos de Buda?” (KÜNG, 2002,
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papel é trabalhar a questão da verdade entre as religiões na busca sincera do
diálogo e na construção da paz. Passa-se agora a discorrer sobre a “criteriologia
inter-religiosa” como busca pela verdade entre as religiões.

3.3.2 A criteriologia inter-religiosa na busca pela verdade entre as religiões

Para Hans Küng, a “Criteriologia inter-religiosa” é válida para todas as
religiões e nasce da necessidade de se fazer em todas elas uma distinção entre a
verdadeira (boa) e a falsa (ruim) religião: “Por mais que uma análise material das
diversas religiões e o estudo comparativo das mesmas possa tornar visíveis
convergências e divergências, a questão da verdade é inevitável” (KÜNG, 1999a,
p.261-262).
A “criteriologia inter-religiosa” engloba três dimensões:
1ª) “Critério ético geral” - nesse critério uma religião é categorizada como
verdadeira (boa) se ela é humana, se não oprime e destrói o humanismo, mas o
protege e fomenta: “O que protege claramente, restabelece e realiza os seres
humanos em sua dimensão humana psico-física e individual-social (vida,
integridade, liberdade, justiça, paz), portanto, aquilo que dignifica e promove a
humanidade” ( KÜNG, 2002, p. 146).
2ª) “Critério religioso geral” - a avaliação objetiva da religião na categoria de
verdadeira (boa) tem como parâmetro a sua capacidade de permanecer fiel à sua
“origem” ou “cânone”, ou seja, à sua verdadeira “essência”, à sua escritura ou à sua
personagem referencial e normativa, à qual sempre de novo recorre.
3ª) “Critério cristão específico” - à luz desse critério o conceito de uma religião
verdadeira (boa) é medido pela sua capacidade de permitir reconhecer, seja na
teoria e na prática, o espírito de Jesus Cristo (KÜNG, 2002, p. 156-157).
O “critério ético geral” se fundamenta na dignidade humana. “Não se restringe
às pessoas individualmente, abrange principalmente as religiões”. Bondade para
esse critério é o que promove a pessoa humana integralmente nas dimensões
individuais e sociais. O reverso, ou seja, a maldade é tudo aquilo que destroi ou
p. 139).
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impede tal promoção. Aplicado à religião significa dizer que ela “é boa e verdadeira à
medida que ela serve à humanidade... é falsa e ruim à medida que ela difunde a
desumanidade” (KÜNG, 2002, p. 140;147).
Sendo o humano um “critério ético fundamental” ele se torna “critério” de
avaliação da prática das religiões de modo pragmático e teórico. Primeiro porque
interroga pela prática de cada religião no aspecto da promoção humana individual e
coletivamente sendo esta constatação condição, para que ela seja boa e verdadeira.
Segundo é “critério de avaliação teórico” no sentido de que a pergunta pela bondade
de uma religião consequentemente leva à pergunta pela sua verdade. Estas se
encontram estritamente relacionadas.
Na lógica desse critério a relação entre humanidade e religião é dialética:
verdadeira humanidade é o pressuposto para a verdadeira religião;
verdadeira religião é a realização da verdadeira humanidade. A referência
ao humano, ao autenticamente humano, não supõe uma redução do
religioso ao ‘puramente humano (KÜNG, 1999a, p. 148; 276).

O fato é que, nas religiões, o humano está enraizado no absoluto. Ele pode
ser fundamentado em todas as tradições religiosas e requer de todas maiores
sensibilidade para com ele: “todas as religiões devem ser mais sensíveis às
exigências do humano”. Existe um núcleo de defesa do humano em todos os textos
normativos das várias tradições religiosas. “Este patrimônio humano de todos os
homens é um critério ético geral, válido para todas elas em seu conjunto” (KÜNG,
1999a, p. 280). Ele “poderia ser, assim, a base para uma ética das religiões
mundiais” (KÜNG, 2002, p. 150), superando-se a ideia de que ele seria uma
descoberta do ocidente. O “critério ético geral” fomenta o diálogo entre as religiões
como busca do “consenso da dignidade humana”. Ele norteará que o caminho do
diálogo se faz na “fidelidade à própria religião”. É o que Küng chama de “critério
religioso geral”. Em épocas de grandes mudanças e transformações sociais como a
atual, a necessidade de fidelidade ao cânone ou à figura normativa é ainda mais
premente. Trata-se de questão de identidade. Um primeiro caminho, segundo Küng,
é “orientar-se pelas origens”. Trata-se da “essência” original e própria de cada
religião, sua “origem” normativa ou seu “cânone” normativo (“critério”). Isso constitui
para cada religião, numa forma diversa, “o critério interno válido” para discernir a
verdade e respectivamente a identidade própria (KÜNG, 2002, p. 139). Não significa
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repetição desatualizada do carisma original: “a herança religiosa primitiva não deve
simplesmente ser transladada ao mundo moderno, mas deve ser reinterpretada”
(KÜNG, 1999a, p. 281).
É um critério que embora se aplique a todas as religiões tem mais evidência e
explicitação nas históricas, “mas não carece de interesse nas religiões místicas”
(KÜNG, 1999a, p. 282). Nessas também existe um escrito ou figura normativa
definidora da sua essência. Não estar em sintonia com estes elementos da própria
religião equivale a distorcer a própria fé. Isso significa dizer que a “autenticidade”
para o Budismo está na normatividade do Buda, do dharma (libertação, doutrina) e
do sangha (comunidade de monges) e no Hinduísmo nos Vedas.
Pode-se dizer que o “critério religioso geral” está embasado na noção de
“firmeza de posição” que é condição para um diálogo verdadeiro. Tal noção será
logo mais a frente aprofundada. É aqui que se articulam o “critério ético geral” com o
“critério religioso geral”. Existe em todos os cânones originais das religiões algo de
“elementar” na defesa da dignidade humana. E se esse é a exigência de fidelidade
ao escrito ou à figura normativa da própria religião (convicção do que seja essencial)
abre, por sua vez, a perspectiva para o terceiro critério que ele chama de “específico
cristão”. Esse critério, exige significativamente a consciência e dignidade de toda
pessoa humana.
“O critério ‘cristão específico’ só pode ser aplicado diretamente ao
cristianismo” (KÜNG, 2002, p. 157). Trata-se de saber até que ponto o “cristianismo
é verdadeiramente cristão”. Este critério só pode ser aplicado às demais religiões
indiretamente e sem superioridade. Tal postura crítica possibilitará esclarecer em
que medida também se acha, nas outras religiões, um pouco daquele espírito que
nós designamos de cristão. À luz do critério “cristão específico”, pode-se afirmar que
há critérios especificamente judeus, mulçumanos, budistas. Este critério se firma no
que “é próprio e específico” de cada tradição religiosa. Lembra Hans Küng (2003a)
que os “critérios próprios e específicos” da verdade de cada religião não devem ser
abandonados na busca do diálogo. O diálogo não significa autonegação. O próprio e
o específico de cada religião são relevantes para a respectiva religião. A princípio
não são comprometedores para as outras religiões.
Com isso, Hans Küng conclui que “a abertura teológica em relação às outras
religiões de modo algum exige a suspensão das próprias convicções” (KÜNG, 2002,
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p. 160) e que o diálogo é o caminho para o encontro com a verdade. Essa por sua
vez, será encontrada na religião passando pelo crivo da “criteriologia inter-religiosa”:
ético geral, religioso geral e específico cristão. Tais critérios nortearão o diálogo
entre as religiões em busca da verdade. A “criteriologia inter-religiosa” possibilitará
uma interessante leitura do cristianismo mediante suas perspectivas, desafios e
contribuições para o “projeto de ética mundial” e sua aplicação. Esse assunto será
abordado no quarto capítulo dessa dissertação. E qual é a proposta de diálogo na
perspectiva da teologia de Hans Küng? Para o autor, esse só acontece a partir da
“firmeza de posição”

3.3.3 O diálogo a partir da “firmeza de posição”

Dispor-se ao diálogo, é, em princípio, falta de posição própria? O diálogo
verdadeiro só acontece na clareza da própria identidade. Só é possível dialogar a
partir da “firmeza de posição”. Para Hans Küng, “firmeza de posição’ não é firmeza
moralizante, não é atitude obstinada do ‘tem de ser assim ou assim’, nem muito
menos ‘fixação’ em posições superadas ou ‘preferência’ por costumes adquiridos”
(KÜNG, 2003a, p.152).
Na realidade é o que se exige dos que exercem algum cargo ou função em
prol do bem comum social: “firmeza de posição”. Ela seria, na doutrina clássica das
virtudes, primeira instância equiparada à virtude cardeal da “valentia”
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. Equivale à

“constância”, virtude clássica dos antigos romanos: “constantia”. Na tradução da
vulgata ela aparece uma única vez no Segundo Testamento, em Atos dos Apóstolos
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Hans Küng faz a seguinte observação: “já entre os gregos (‘andreia’ em Platão e Aristóteles, no
estoicismo também ‘karteria’) e entre os latinos (‘fortitudo’ em Cícero e Macróbio), a palavra ‘valentia’
abrange todo um campo semântico: desde uma forma mais ou menos passiva de aguentar, de resistir
e de preservar até formas mais ativas de atacar e de conflitar. O Segundo Testamento não conhece
diretamente termos como ‘andreia’ e ‘karteria’, mas tem termos correspondentes: a esperança
(‘elpis’), a perseverança (‘hypomoné’), a paciência (‘macrothymia’), fundamentados na fé confiante
(‘pistis’). Tomás de Aquino destacou, então, a valentia como uma virtude cristã especial e a chamou
de firmeza em prol do que é bom, de perseverança nas tarefas difíceis e nos perigos e necessidades
da vida: ‘Uma firmeza do espírito (‘firmitas animi’) na perseverança e na defesa, nos momentos em
que é muito difícil manter a firmeza, isto é, em determinados perigos difíceis” (KÜNG, 2002, p.152153). O que se quer dizer é que “Firmeza de posição” é, na realidade, outro nome para “valentia”.
Hoje diríamos “coragem civil,” embora essa designe, antes, ações isoladas no âmbito político-social.
.A firmeza de posição designa uma posição espiritual básica, quem engloba a vida toda.
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4,13 como “parresia”, para designar a “coragem” de Pedro e João. “Constare”
significa “manter-se firme”, “preservar uma postura firme, fiel e consequente”.
“Constância” significa uma posição e uma direção firmes, firmeza de posição, mas
também perseverança, consequência, resistência, intrepidez, coragem:
Tomás de Aquino, que transforma em perspectiva cristã a antiga virtude
romana, vê na ‘constantia’ (assim como na ‘perseverantia’, com ela
relacionada) uma virtude parcial da valentia: ‘Trata-se de um perseverar no
que é bom’tanto contra o adormecimento interno e ataques como contra as
dificuldades externas e os obstáculos. Essa virtude tem lugar não somente
no ‘Princípe valente’ de Calderon, ou nos dramas do clássico francês
Corneille, mas também no ‘Seja firme!’ da ‘Flauta Mágica’ de Mozart
(KÜNG, 2002, p.153).

Tem a ver com “resistência” contra poderes exteriores e contra poderosos,
autoafirmação, coragem, força de decisão e poder de realização. A partir da tradição
clássica, “firmeza de posição” não é uma realidade rígida, estática, mas dinâmica e
que dá provas de si durante o processo. A “firmeza de posição” não seria
necessariamente um bloqueio para um diálogo sério entre as religiões?
Abdicar da normatividade “de sua própria tradição e tomar como ponto de
partida um igualamento dos diferentes ‘cristos’
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(Moisés, Jesus, Maomé, Buda,

Krishina e Confúcio)” (KÜNG, 2002, p.160) não contribui para um diálogo fecundo
entre as religiões. Além do mais, assumindo tal posição, corre-se o risco de
(querendo ou não) distanciar-se de sua própria comunidade de fé, abdicando de
pontos que são fundamentais para a própria religião. Se em cada religião não
houvesse nada normativo e definitivo, no fundo não haveria necessidade de diálogo:
“a virtude da disposição ao diálogo depende da virtude da ‘firmeza de posição’
entendida de forma dinâmica e não estática” (KÜNG, 2002, p.162).
A crítica de Hans Küng, não é diretamente à idéia dos “Cristos” como um
esforço de “situar o caminho Cristão junto com os demais caminhos espirituais e
Jesus ao lado de outros, considerados por seus povos também portadores de graça
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Hans Küng questiona o “diálogo solto” levantando as seguintes questões: 1º) é um método
apriorístico. Significa pressupor como resultado o que no fim do “processo não deveria ser desejável”;
2º) “Ordena de forma paratática as diferentes figuras normativas como se, em parte não houvesse
uma dependência histórica entre elas”; 3º) “Exige abdicar a fé na normatividade da mensagem do
salvador próprio da determinada tradição e assumir a posição do outro”; 4º) Impõe aos Cristãos a
condição do “rebaixamento” do “Cristo Jesus a um messias provisório, abdicando da convicção de fé
básica do Segundo Testamento onde este é revelado como a Palavra de Deus, normativa e definitiva”
(KÜNG, 2002, p. 160 - 161).
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e salvação” (BOFF, 2008c p.156). Para o autor o problema é quando se abdica do
“específico cristão” para estabelecer o diálogo. Isso é trair a “identidade” e sem ela
como ponto de partida não acontece um diálogo verdadeiro e fecundo. Há uma
“expressão singular do Cristo cósmico” em Jesus. Dela deve partir o diálogo do
cristianismo, assim como nas demais tradições.
Portanto, para o autor, o diálogo verdadeiro acontece quando de fato “se
mantém firme em relação à sua própria tradição” (KÜNG, 2002, p.162), mantendo-se
ao mesmo tempo autocriticamente aberto às demais tradições religiosas. Esse
método tem uma perspectiva “aposteriorística”: aceita o processo de diálogo e de
entendimento com suas posteriores consequências críticas para a própria e para a
outra tradição; é estritamente “histórica”: situam na história as diferentes tradições,
suas fontes inspiradoras e figuras salvadoras no seu todo e com seu valor próprio
sem pretensão de “nivelamento”, mas de uma inter-relação; “realista”: clareza com o
adversário do seu ponto de partida, de sua identidade e vice-versa com disposição
incondicional de ouvir e aprender incluindo a possibilidade de transformação; e, por
fim, “autocrítica”: parte de sua própria profissão de fé considerando seriamente o
papel do outro “fundador”, símbolo da outra tradição como verdadeiro e capaz de
ajudar e purificar a própria profissão de fé (cf. KÜNG, 2002. p. 162-163).
Para aprofundar o caminho do diálogo, Hans Küng coloca a questão de base
para o empreendimento inter-religioso: “há um caminho teologicamente responsável
que permite aos cristãos aceitar a verdade das outras religiões sem renunciar à
verdade da própria religião e com isso a sua própria identidade?” (KÜNG, 2002, p.
154).
Küng sabe que sempre de novo se levantam palavras de ordem como
“indiferentismo”, “relativismo” e “sincretismo para contestar o esforço do diálogo
interconfessional e o inter-religioso. Está convencido que nenhuma postura de
extremo é salutar, daí a necessidade de evitá-las. O indiferentismo, o relativismo e o
sincretismo são posturas que não ajudam a ter uma posição mais transparente da
verdade. Sua proposta é uma “posição ecumênica crítica”.
Esta posição significa interligar a “firmeza de posição” com a “disposição para
o diálogo”. Ela se compõe basicamente de três posturas:
1ª) Sair do indiferentismo para uma atitude de “indiferença”. Trata-se de minar
“qualquer pretensa ortodoxia que se colocar como medida para salvação ou
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perdição das pessoas impondo a sua verdade através do poder e meios de coerção”
(KÜNG, 2003 a, p.155).
2ª)

Abandonar

o

relativismo

assumindo

uma

sensibilidade

para

a

“relatividade”. Reconhecer “os absolutismos humanos, os quais bloqueiam uma
coexistência produtiva das diferentes religiões” e ao mesmo tempo reconhecer a
riqueza do sentido da “relacionalidade que permite entrever qualquer religião em sua
tessitura de relações” (KÜNG, 2003 a, p.155).
3ª) Abdicar do sincretismo e migrar para a “síntese”. Significa uma junção
paulatina “em face de todas as contradições e antagonismos confessionais e
religiosos” (KÜNG, 2003 a, p.155).
No fundo, toca-se novamente ao problema, já mencionado por Hans Küng
(2003a), da verdade47. Tema que esbarra nas questões da intolerância, tolerância e
liberdade religiosa. Liberdade e verdade não se excluem para o autor. Não se pode
banalizar e nem sacrificar a pergunta pela verdade em nome de um “futuro melhor”
ou de uma “religião mundial” unificada. Como resposta para essa questão, ele
propõe a interessante argumentação da “Criteriologia inter-religiosa” já abordada no
item anterior e que terá desdobramentos no próximo capítulo.
De que maneira a proposta do autor repercute entre os teólogos e filósofos?
Quais as críticas que são levantadas quanto à sua proposta?
Existem alguns senões sobre a proposta teológica de Hans Küng. Conhecer
alguns de seus críticos contribuirá para um melhor aprofundamento em seu
raciocínio e ter mais clareza da sua proposta com as devidas contribuições e
desafios que o seu pensamento provoca.
Leonardo Boff reconhece a contribuição da reflexão teológica de Küng no
conjunto das propostas mundiais. Para ele, “é uma das mais sensatas e factíveis”
(BOFF, 2008a p.170). Porém, acredita que a proposta tem um limite interno:

47

O autor acredita que os cristãos são desafiados a repensar a pergunta pela verdade no espírito de
uma liberdade fundamental de forma cristã. Liberdade não é sinônimo de abrir mão de todos os
compromissos e obrigações. Para Hans Küng liberdade é “responsabilidade em relação às pessoas,
ao meio ambiente, à natureza, e em relação ao absoluto... Verdadeira liberdade é, pois, uma
liberdade para a verdade”. (KÜNG, 2003a, p. 156). Se os cristãos não detêm o monopólio da verdade
por outro lado não têm o direito de, na forma de um pluralismo indiferentista, renunciar ao testemunho
da verdade. Testemunhar a verdade inclui a coragem de reconhecer as não-verdades e de expressálas.
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Em sua maioria, as sociedades mundiais se entendem seculares com
Estados de caráter laico. Embora o que Küng afirma possa se fundar
também racionalmente, encontrará dificuldades de aceitação por aqueles
que não se inscrevem numa perspectiva religiosa ou que fizeram opção por
outro sentido de vida, diverso do religioso (BOFF, 2008a p.170-171).

Seria intransponível o limite que Boff levanta? É real e concreta a dificuldade.
Como toda proposta, a de Küng (2003a) apresenta também seus limites. A defesa
de Küng é de uma “ética mundial” que garanta a sobrevivência da humanidade e do
planeta. Não é da “religião em si”, mas sim do arsenal ético incontestável que as
tradições religiosas possuem. Nesta perspectiva, se vai além de dogmas e doutrinas
particulares. Em tal nível é possível um verdadeiro e fecundo diálogo entre crentes e
não-crentes. Trata-se de um “consenso” em torno da promoção e dignidade da vida
humana e do planeta. As motivações vão além de uma adesão religiosa. Se os que
“não se inscrevem numa perspectiva religiosa” ou fazem opção por outro sentido de
vida se recusam a esta proposta significa também um fechamento como dos
próprios fundamentalismos religiosos. Trata-se de reduzir a experiência humana em
algumas dimensões, e preconceituosamente fechar-se à inegável dimensão religiosa
do ser humano com suas comprovadas, ricas e significativas contribuições para o
sentido humano.
Manfredo Araújo de Oliveira (2002)48 é outro autor que tece críticas ao
pensamento de Hans Küng (2003a). Em entrevista concedia a IHU On-Line, durante
o Congresso da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião - SOTER, realizado
no mês de julho de 2009, em Belo Horizonte, fez observações significativas e
intrigantes sobre a proposta do autor. Para Manfredo, a hipótese de que os grandes
problemas da humanidade implicam um “consenso ético mínimo” é correta. Ela não
é apenas de Hans Küng. Recorda que, na Alemanha Habermas e Apel defendem
fortemente esta ideia. Porém, pontua uma substancial diferença:
Uma coisa importante, no caso de Apel, que não está muito clara em Hans
Küng, é que a ética em questão é necessariamente política, no sentido
grego de política. Ou seja, não diz respeito apenas e nem em primeiro lugar
a ações individuais, mas a princípios normativos para instituições políticas
de outra ordem, a nível global. Ele sabe muito bem que os gregos diziam
que a questão normativa tem sempre duas dimensões: a dimensão do
48

Manfredo Araújo de Oliveira, doutor em Filosofia, é professor titular da Universidade Federal do
Ceará, atuando principalmente no campo da Ética. Entre seus livros mais recentes, citamos “O Deus
dos filósofos modernos” (Petrópolis: Vozes, 2003) e “Dialética hoje: lógica, metafísica e historicidade”
(São Paulo: Loyola, 2004).
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individuo, que eles mesmos chamavam de ética, e a dimensão política, que
é aquela que tem princípios normativos para as instituições. Dado que se
compreende que a vida humana é fundamental para as instituições e essas
fecham ou abrem espaço para a realização de direitos, que envolve a
questão da realização da ética. Hans Küng deixa na penumbra este aspecto
político, que parece ser importantíssimo (OLIVEIRA, 2007).

Para Oliveira (2007), a ética compreendida fora do “político” não será capaz
de convencer os indivíduos. Questiona a relação intrínseca que Küng faz entre a
fundamentação incondicional da ética na religião:
Porém, eu vejo um problema fundamental na proposta de Hans Küng. Do
ponto de vista da motivação, é claro que a referência às religiões é
importante, porque elas ajudam os indivíduos não só com princípios,
normativos, abstratos, mas com comunidades religiosas que procuram
realizar um estilo de vida. Mas, se a questão é política, não adianta só um
estilo de vida baseado em indivíduos. Ele fundamenta sua proposta ética na
religião. Ele diz que só a religião é capaz de fundamentar o caráter
incondicional das normas éticas, uma vez que elas se referem ao
incondicionado, ou seja, Deus. Portanto, fora da religião, não há
possibilidade de fundamentação do caráter incondicional dos princípios
normativos (OLIVEIRA, 2007).

Outro problema, recorda Oliveira (2007), é que Deus não é demonstrável
racionalmente, mas é fruto de uma opção livre nas diversas comunidades religiosas.
É um objeto de crença. Afirmá-lo como elemento que fundamenta o “caráter
incondicional” da ética significa afirmar que todas estas éticas são, no fundo,
crenças. Isso o faz questionar:
Ora, como é que, na base de puras crenças, vamos fundamentar aquilo que
deve enfrentar os grandes desafios do mundo contemporâneo? Todo o
problema, repito, está aqui. Hans Küng é um não-cognitivista. Ele vê como
algo definitivo o questionamento das provas da existência de Deus no
pensamento de Kant. Ele considera isto como resolvido, não colocando
mais esta questão (OLIVEIRA, 2007).

Ainda outro questionamento que faz Oliveira (2007) é que sendo objeto de
crença Deus jamais pode ser apresentado como algo que diz respeito a todos os
seres humanos. As diversas crenças são relativas aos seus membros e são fruto
estrito de uma opção inteiramente livre e que diz respeito àquele grupo:
Tanto assim é que, no Brasil, por exemplo, quando questões éticas
fundamentais estão em jogo, se diz que não haverá qualquer participação
das religiões, pois o estado é laico. Isso tem a ver com a totalidade da
população e não com um grupo específico. Portanto, um grupo específico

111
não pode pretender que suas convicções sejam válidas para todos os
demais (OLIVEIRA, 200).

Além do problema com o conceito de religião, esse autor acha que Hans
Küng tem principalmente um problema com o conceito de ética. Na sua
compreensão, Küng termina afirmando que toda ética seria religiosa. Não existiria
uma ética propriamente racional e nem seria possível estabelecê-la como universal:
E, como a religião é algo inteiramente livre, algo não válido universalmente,
surge um conflito. Os problemas são universais e nós precisamos uma ética
mínima universalista. As religiões são todas, por natureza, particulares,
mesmo que elas proponham uma salvação de caráter universal, como é o
caso da religião cristã. Esta proposição é particular, de um grupo
determinado, que acolheu esta proposta, que vive uma determinada
experiência religiosa e tira um conteúdo ético desta experiência (OLIVEIRA,
2007).

Ao buscar elementos que, de certa forma, são compatíveis com diversas
tradições religiosas, diz Oliveira, “no fundo, ele quer dizer que as grandes religiões,
em última instância, conhecem princípios universalistas que são iguais para todas.
Mas aí é que se encontra o problema: de novo se passa para o nível filosófico, dos
grandes princípios universais” (OLIVEIRA, 2007). E a questão é que os princípios
religiosos têm uma experiência particular e não podem ser princípio da
universalidade. A fundamentação da ética tem que ter um caráter “incondicionado”,
senão se torna hipotética. E é aqui que o autor critica novamente a proposta de
Hans Küng:
Então, há uma contraposição entre o desafio e a proposta. E a razão desta
contraposição é porque ele não admite uma demonstração universal,
racional, de Deus. Deus é puramente objeto de crença e é ele que garante o
caráter incondicional da ética. As duas coisas juntas resultam nisso
(OLIVEIRA, 2007).

As observações de Oliveira (2007) cometem alguns mal entendidos.
Primeiramente, Küng não diz que as religiões, em si mesmas, têm um conteúdo de
verdade sobre a ética porque este conteúdo é dado por Deus (ou pelo estado de
iluminação, no caso do budismo); o projeto quer desde o início partir do fato das
religiões e da opção de bilhões de pessoas por parâmetros éticos expressos pelas
religiões. É um procedimento menos abstrato e hipotético que o da filosofia,
inclusive, e aparentado aos procedimentos da teoria crítica, que parte dos fatos das
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relações sociais ou individuais para chegar a asserções que portam pretensão de
validação universal. A posição de Küng (2003a) corresponde muito mais à de quem
quer integrar, de fato, as várias comunidades de fé na “comunidade de comunicação
universal” e irrestrita sobre a ética, e não a de quem quer apregoar que as verdades
da fé das diferentes religiões contêm em si, dadas a priori, verdades também sobre
uma ética universal.
Em segundo lugar, Küng (2003a) lança e desenvolve seu projeto movido por
uma opção pessoal de fé. Mas essa fé implica a impossibilidade de verdade
absoluta pelo ser humano, e, portanto, mesmo de um ponto de vista externo, a
verdade filosófica pretendida pelo projeto supõe o diálogo coletivo e conduzido para
além da comunidade de fé especificamente cristã. Assim, o “projeto de ética
mundial” nada tem de particularista, mas relativiza qualquer pretensão de totalidade
ou universalidade de uma única comunidade de fé. Corroi-se a pretensão de
verdade universal de cada uma das religiões, mas atribui-se a todas um “cerne” de
verdade ético-filosófica universal, passível de gerar um “consenso racional” entre
todas elas e, inclusive, entre indivíduos que não integram as comunidades de fé
como os ateus, agnósticos e desinteressados em religião.
E por fim, é inadequada a posição que atribui a Küng uma posição kantiana,
como se, do ponto de vista filosófico, ele não houvesse suprassumido Kant a partir
dos desdobramentos filosóficos posteriores, sobretudo Hegel. Se não é possível
demonstrar a existência de Deus, segundo procedimentos estritamente filosóficos, a
saída claríssima de Küng (e não só dele, é claro) consiste em se concentrar sobre
as experiências da comunidade de fé com o que elas mesmas consideram a fonte
de sua agregação social e crenças comuns. Não se fala sobre Deus (o Inefável),
mas sobre a “experiência da comunidade” de fé cristã com Ele. Por mais óbvio que
seja o que se está dizendo, parece que isso ilustra bem, em relação a um problema
que todo pensador cristão enfrenta (Küng também): quando se fala a partir de uma
posição marcadamente cristã, ou religiosa, supõe-se que se está falando sobre
Deus ou, fielmente, sobre os conteúdos da fé professada. Küng ao falar sobre uma
questão como as possibilidades éticas para o mundo globalizado, abre mão de falar
sobre o conteúdo da fé como tal, mesmo porque isso se dá em outra comunidade de
comunicação específica. Küng (2003a), com o “projeto de ética mundial”, propõe-se
a participar de outro discurso, passa a integrar outra “comunidade de comunicação”
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(no melhor dos mundos, uma comunidade de comunicação universal e irrestrita), na
qual a fé não é sequer objeto de consenso, e não tem pretensão de validação
universal. Os dados de fé que integram este discurso, na melhor das hipóteses, são:
(a) a motivação a priori, por parte de quem tem fé, de que a comunidade envolvida
no discurso possa chegar a um “consenso” e (b) a convicção de que todos podem
participar - e participam (mesmo com seu silêncio) - do discurso.
Não é isso que Habermas mais valoriza no cristianismo, em seu debate com
Ratzinger?49 O principal ponto positivo apontado pelo filósofo é o caráter agregador
exercido pelas pessoas motivadas religiosamente, em favor de manter a integridade
da “comunidade de comunicação racional”.
Outra crítica que se levanta sobre Hans Küng é quanto à sua proposta de
assentar o “critério ético geral” sobre o “humano”. Não haveria aí uma redução do
religioso ao “puramente humano”? Não se criaria uma “superestrutura ante a qual as
religiões seriam avaliadas e condenadas”? (KÜNG, 2003a, p.276). O conceito do
humano não é estritamente ocidental, para ser aplicado às religiões? Esta crítica já
foi trabalhada no item “o critério humano como fundante para a ética mundial” deste
capítulo. Como já foi abordado, Küng responde a essa crítica afirmando que a
verdadeira humanidade é o pressuposto para a verdadeira religião, e que se pode
comprovar um importante “consenso” sobre o “humano” nas várias tradições
religiosas, do ocidente e do oriente.
São críticas, e como toda crítica pode também receber críticas. O que, de
modo algum, invalida a proposta do autor. Ao contrário, ajuda no aprofundamento e
49

O debate sobre “as bases pré-políticas do Estado democrático” feito entre Habermas e Ratzinger
em 19 de janeiro de 2004 aconteceu na Academia Católica da Baviera em Munique. Questionava-se
sobre qual seria o lugar da religião, em especial o catolicismo, nos atuais estados democráticos:
“Para Habermas (2004), é democrático o Estado que possibilita ou estimula a expressão dos diversos
grupos políticos ou religiosos, mediante a livre pactuação na ação comunicativa, no diálogo. A
divergência parcial de Ratzinger diz respeito a que, para ele, o fundamento ético da ação
comunicativa é externo a ela, enquanto para Habermas surge nela. É aí que se situa a religião e a fé
para Bento XVI” (MARTINS, 2008). É interessante sua sugestão de que um direito mínimo poderia
nascer da interculturalidade – que certamente não é um relativismo religioso – na qual as diferentes
tradições podem encontrar no seu próprio lastro ético tradicional aqueles conteúdos que permitiriam
acordar sobre este direito mínimo: “Para mim, a interculturalidade compõe hoje uma dimensão
indispensável para a discussão acerca dos fundamentos do ato de ser humano, que não pode ser
conduzida nem unicamente dentro do universo cristão nem totalmente dentro de uma tradição
racional ocidental” (RATZINGER, 2004). Sua sugestão é de encontrar “uma necessária correlação
entre razão e fé, entre razão e religião, as quais são convocadas para uma purificação e salvação
recíproca, que se carecem mutuamente e que precisam reconhecer isso” (RATZINGER, 2004). Esta
correlação deve ser concretizada na prática com as grandes culturas: hinduísmo, budismo, culturas
africanas e indígenas, e também através da tutela recíproca entre religião e razão secular. O projeto
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explicitação do seu próprio raciocínio.

3.4 Conclusão

Pode-se dizer que, a título de conclusão do capítulo, a proposta de uma “ética
mundial” em Hans Küng toca em questões de fundo em nossa atualidade como a
sobrevivência da humanidade, conflitos religiosos em torno da questão da verdade,
a fundamentação da ética e sua relação com a religião e a urgência da paz mundial.
Seu projeto sinaliza caminhos de enfrentamento dessas questões que
interferem no cotidiano da vida das pessoas. Para o problema da verdade na religião
sua proposta é a construção de uma “estratégia ecumênica” que seja ao mesmo
tempo “crítica, autocrítica e fiel às origens”. E para torná-la uma resposta concreta
no enfrentamento da problemática da verdade entre as religiões ele acresce à
“estratégia ecumênica” uma “criteriologia” básica que Hans Küng chama de “interreligiosa”. Assim, a teologia terá como exigência fundamental o abandono da
mentalidade confessional de gueto em prol de um ecumenismo planetário. Ela passa
a ser uma “teologia ecumênica-crítica”, com a missão de motivar todas as tradições
religiosas para a coexistência e, sobretudo para a convivência pacífica através do
diálogo. O papel da teologia é fazer cada religião reconhecer seu papel primordial e
fundamental frente à paz mundial. Isso evoca a peculiar relação entre ética e
religião. A ética é justificada pela urgente necessidade de um “consenso mínimo” em
torno das questões fundamentais de sobrevivência do futuro da humanidade e da
dignidade humana. A religião, pela sua capacidade de fundamentar e motivar
eticamente a necessidade do diálogo e da paz em favor da sobrevivência humana a
partir de um “incondicional absoluto”. Interessante reflexão que, não obstante as
críticas que revelam seus limites, desafios e impasses, não deixa de ser um “farol”
no pensamento da humanidade em busca do seu sentido de realização
O quarto capítulo da dissertação trabalhará a temática numa perspectiva de
aplicação do “projeto de ética mundial” na vivência cristã da Igreja católica. Trata-se
a seguir de explicitar, compreender e perceber os desafios e contribuições do
do “ethos mundial” de Hans Küng vai justamente nessa direção.
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cristianismo para a proposta da “ética mundial” na teologia de Hans Küng, com o
objetivo de aplicá-la nas dimensões da espiritualidade, catequese e missão.
Dimensões que sintetizam as dinâmicas das comunidades cristãs.
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Constatada a urgência do diálogo entre as religiões, para que haja a cultura
da paz, de modo que elas se unam na configuração de um “ethos mundial” a partir
do “mínimo comum”, na configuração da “ética mundial” e da promoção da paz, o
presente capítulo abordará as perspectivas, os desafios e as contribuições do
cristianismo na configuração do projeto. Hans Küng está convencido de que a
mensagem cristã, não obstante às suas contradições históricas de violência e
intolerância, tem um contributo peculiar e fundamental para a complexidade da
nossa sociedade, sem rumo e sem princípios básicos na prática do bem comum.
Nem tudo que se diz do “cristianismo” é “cristão”. É preciso reconhecer os desafios
de aceitação de “Jesus Cristo como único mediador” de salvação, por parte das
outras confissões religiosas e até de muitos homens de boa vontade. Certas
posturas e insistências de alguns magistrados da Igreja Católica Romana que
retrocedem na perspectiva eclesial do Concílio Vaticano II e se firmam numa
“reflexão eclesiológia exclusivista”, dificultam a contribuição cristã na configuração
da “ética mundial” que requer uma atitude de diálogo e abertura.
Para a proposta de Küng se concretizar, na prática eclesial da Igreja Católica
Romana, é necessário averiguar suas implicações nas experiências pessoais de fé
(espiritualidade), na transmissão (catequese) e anúncio (missão) da mesma. A
“criteriologia de verdade” das religiões proposta por Hans Küng (2003a) no debate
inter-religioso com seus três critérios - “ético geral”, “religioso geral” e
“especificamente cristão”

- possibilitam caminhos concretos de efetivação do

“projeto da ética mundial” apontando caminhos de superação dos desafios próprios
do cristianismo, bem como sua aplicabilidade.
Quais são, portanto, as chaves de leitura e as perspectivas de superação dos
desafios próprios do cristianismo mediante o “projeto de ética mundial” na teologia
de Hans Küng? Qual a sua contribuição específica? A “criteriologia da verdade”
ajuda a ultrapassar os desafios próprios do cristianismo na perspectiva da “ética
mundial”? De que maneira os critérios de verdade de uma religião na teologia de
Hans Küng podem configurar uma espiritualidade, uma catequese e uma visão da
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missão que contribua para o diálogo inter-religioso e o “projeto de ética mundial”?
São questões a serem trabalhadas neste capítulo.

4.1 O cristianismo na perspectiva da “ética mundial”

Qual é o “ethos específico” da mensagem cristã? Uma vez estabelecido seu
específico, será possível estabelecer sua contribuição singular na configuração
“ethos mundial”. Para Hans Küng o “ethos específico” do cristianismo é levar a termo
Jesus Cristo como “nossa Luz”:
Por sua pregação, por sua conduta, por todo seu destino, ele deu-nos um
modelo de ser humano, e, quando nos envolvemos confiantemente com
esse modelo, ele constantemente nos capacita a descobrir e a cumprir o
sentido de nosso próprio ser, de nossa liberdade, de nossa vida - em nossa
própria existência e em nosso envolvimento em favor de nossos
semelhantes (KÜNG, 2004c p.44).

Iluminado por esta “luz” deve o cristão dizer sobre o sentido da vida e da
morte, sobre o suportar da dor e o perdão da culpa, sobre uma desprendida doação
e a necessidade da renúncia, sobre uma abrangente compaixão e uma duradoura
alegria. Este “ethos cristão” pode não só ser unificado com um “ethos mundial”, mas
ser um modo de aprofundá-lo e concretizá-lo. Muitas incompreensões e préjulgamentos sobre a proposta de Jesus Cristo se dão pelo fato de confundir as
categorias “cristandade” e “cristianismo”. É um erro que dificulta compreender a
“especificidade cristã”. E por isso criam-se preconceitos e barreiras quanto à
mensagem cristã pelos não cristãos. É necessário, pois, aprofundar tais categorias
para colocar o cristianismo na perspectiva do “projeto de ética mundial”. O tópico
apresentará a distinção das categorias “cristandade” e “cristianismo”. Isso
possibilitará a compreensão da especificidade do cristianismo e consequentemente
sua contribuição no “projeto de ética mundial”.
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4.1.1 As categorias “cristandade” e “cristianismo”

Antes de tudo é preciso distinguir a “cristandade” do “cristianismo”. São
conceitos similares, mas diferentes na essência. Em sua obra “Violência e Religião”
Maria Clara Bingemer (2001) afirma esta ideia:
Não se pode confundir esses dois conceitos, Cristianismo e Cristandade.
Aquele se restringe a um sistema religioso, o conteúdo da fé cristã; este gira
em torno do poder, ou seja, um sistema único de poder e de legitimação da
Igreja e do Estado, como também um sistema de relações da Igreja e do
Estado na sociedade (BINGEMER, 2001, p.168).

É necessário, pois, se perguntar sobre o que é “verdadeiramente cristão”, ou
seja, o que de fato tem a ver com Cristo. Ter o nome “cristão”, não significa, de fato,
sê-lo. Pode-se pensar, por exemplo, em grupos, escolas, associações, partidos e
igrejas que levantam a bandeira de serem cristãos, mas as escolhas,
encaminhamentos, opções e conchavos destas instituições, contradizem a proposta
cristã:
tudo isso é ‘cristão’ somente num sentido tradicional, superficial, falso - no
máximo assim como certos fatídicos acontecimentos, certas falsas
decisões, barbaridades e atrocidades da história alemã mais recente são
chamadas de ‘alemães (KÜNG, 2004c, p.21).

Esta constatação leva ao exercício teórico de separar a experiência cristã em
si (“ser cristão”), da sua experiência histórica nem sempre feliz (“a cristandade”).
Lembra Vergote50 que o filósofo Kierkegaard51 se sentia na tarefa de “exumar os
conceitos do cristianismo”. Sua missão não consistia em pregar o cristianismo nem
em inventar nova doutrina, tampouco numa interpretação filosófica do cristianismo.
Sua pesquisa era a de desenterrar e reencontrar os conceitos em sua originalidade /
primitividade e trazer à luz do dia aspectos essenciais dos conceitos fundamentais
50

Antoine Vergote, sacerdote, psicanalista e teólogo é o criador do Centro de Psicologia da Religião
na Universidade Católica de Lovaina e foi seu diretor durante muitos anos. Recebeu o título de Doutor
honoris causa pela Universidade Pontifícia de Salamanca, sobretudo por causa de suas importantes
contribuições à Psicologia da Religião. (VÁZQUEZ, 2009).
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Søren Aabye Kierkegaard (Copenhague, 5 de Maio de 1813 - Copenhague, 11 de Novembro de
1855) foi um teólogo e filósofo dinamarquês do século XIX, que é conhecido por ser o "pai do
existencialismo".( KIERKEGAARD, 2005).
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do cristianismo do Novo Testamento, o que implica numa crítica, em especial, a
formas que à época passavam por “cristãs”. Ele critica a “cristandade” em nome do
“cristianismo”, sem buscar defendê-lo; escreve em “As Obras do Amor”, que seria
mais urgente defender a humanidade das exigentes demandas do cristianismo.
Talvez precisemos ser defendidos se não conseguimos atender às elevadas
exigências da fé no “cristianismo”.
Ao consultar o dicionário Aurélio é nítida a ambiguidade do conceito:
“cristandade”. [Do lat. Tardio christianitate.] S. T. 1. O conjunto dos povos ou países
cristãos. 2. Qualidade do que é cristão. São usadas como idênticas as duas
significações do conceito. Não se pode pensar que tais significados são idênticos, se
nem todos aqueles (povos e países!) que se dizem “cristãos” o são “de verdade”.
Faz-se necessário diferenciar com cuidado os dois sentidos. A presença ou
ausência de uma “qualidade essencial” (o autêntico “ser cristão”) não é irrelevante,
quando é isso que está em questão! “O ter-por-verdadeiro não substitui um fazer, a
prática do Cristianismo”.52 Em nosso idioma, dever-se-ia, então questionar a
“cristicidade” (qualidade do ser cristão) da “cristandade” (conjunto de povos ou
países assim chamados “cristãos”). (FERREIRA, 1986).
Kierkegaard (2005) introduziu um conceito crítico para distinguir “cristandade”
de “cristicidade”. O “ser cristão” não consiste num cristianismo de dogmas aceitos de
modo passivo, e sim numa certa vivência, vivida de maneira prática:
Em geral, dois são os desvios fundamentais com respeito ao cristianismo: 1)
o cristianismo não é uma doutrina, mas uma mensagem existencial. [...] Por
isso, cada geração deve começar pelo principio: essa erudição sobre as
gerações passadas é essencialmente supérflua [...]. 2) Em consequência
(posto que o cristianismo não é uma doutrina), no tocante ao cristianismo
não é indiferente a pessoa que o expõe, como seria no caso de uma
doutrina, contanto que esta exponha (objetivamente) o verdadeiro. Não,
Cristo não instituiu docente – mas seguidores. Se o cristianismo
(precisamente porque não é uma doutrina) não se reduplica em quem o
expõe, este não expõe o cristianismo, pois o cristianismo é uma mensagem
existencial e só pode ser exposto com a existência. Em suma, existir nele é
expressá-lo existindo, isto é, reduplicando-o (KIERKEGAARD, 2005, p.147)

O autor dinamarquês insiste no “tornar-se cristão”. Isso equivalia no seu
contexto, à questão: como anunciar o “cristianismo” aos que se dizem “cristãos”?

52

Para citarmos o próprio titulo do livro Kierkegaardiano de 1850.
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São críticas pertinentes que ajudam a clarear a “especificidade do
cristianismo”, fazendo perceber que a “cristandade”, muitas vezes trai a “essência
cristã”. Nem sempre a história do “cristianismo” evidenciou a sua “essência”. Podemse acrescentar outras realidades de pessoas e grupos que se definem como
“cristãos” no mundo da política, da economia, da ciência, enfim, da vida social como
um todo, mas que são geradoras de violência, discriminação, ódio, intolerância e
guerras, indo na contramão da proposta do “especificamente cristão”. Nos discursos
da cristandade, a pessoa “é cristã sem ter feito escolha, é cristã pelo fato de
pertencer à sociedade à qual pertence. Deixar de ser cristão é cortar os laços
sociais. Na cristandade, para ser cidadão é preciso ser cristão” (COMBLIN, 1986, p.
125). O problema é que a cristandade contradiz o que é de fato ser cristão. Riolando
Azzi ilustra bem essa problemática:
Sendo religião dominante e exclusiva o catolicismo, ao mesmo tempo que
congregava toda a população colonial, também a segregava mediante a
sacralização de uma hierarquia social, feita de estamentos e patamares
sociais sobrepostos uns aos outros, ficando assim os escravos na base da
pirâmide em cujo cimo estava a classe senhorial. Para realizar esta análise,
o conceito de ideologia é imprescindível. (AZZI, 1987, p.23).

Isso vai na contramão de tudo aquilo que é a proposta cristã: igualdade e
solidariedade entre todos. Urge tornar explícito o que é a “essência cristã”, o seu
“específico”, o “ser cristão em si”. Tarefa que ajudará a compreender melhor suas
perspectivas e também suas dificuldades na configuração do “projeto de ética
mundial” e do diálogo inter-religioso.
Os chamados “filósofos da suspeita”53 provocaram e continuam a provocar
cada cristão sobre qual sentido é colocado na sua vida a partir do evento Cristo. A
coragem de levar até as últimas consequências tais críticas colaborou, no sentido de
se fazer perceber que muitas ideias posteriores a Cristo são apenas projeções
humanas, doutrinas forjadas para justificar o poder ou o medo de ser e viver na
crueza da vida e da humanidade. Existe muito de “cristandade” e pouco de “cristão”.
As críticas feitas à religião ajudaram no caminho de “purificação” da proposta cristã.
Foi importante passar pelo crivo da “suspeita” muito do que se transmite e se faz
acreditar “ser cristão”. Esse exercício possibilita clarear e dar credibilidade à
53

Classicamente considerados aqueles que fizeram sérias observações críticas à religião:
Feuerbach, Nietzsche e Freud.
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especificidade do ethos cristão, consequentemente à sua mensagem para a
sociedade atual.54Cabe uma explanação sobre o que se compreende como
“especificidade do cristianismo”.

4.1.2 A especificidade do cristianismo

A reflexão sobre o que venha a ser a “especificidade” ou a “essência cristã” é
ampla e diversificada. Os teólogos apontam várias perspectivas de enfoque: “a
religião do amor”; “a transcendência como ponto determinante”; “a doutrina como
centralidade”. É possível questionar se essas perspectivas traduzem, de fato, o que
é o “específico cristão”.
Explicitar sobre o que é “inespecífico” nos remete à questão da identidade do
cristianismo. Significa responder à pergunta: qual é o cerne, o núcleo fundamental e
irrenunciável da fé, da mensagem cristã?
Estabelecer e definir o “núcleo irredutível” do cristianismo permite averiguar a
riqueza e diversidade de enfoques teológicos. Existem os que procuram avançar na
reflexão e os que se fixam em determinismos. Encontra-se na cristologia pontos de
divergência e de convergência. Vários teólogos concordam no seguinte ponto: o
“específico cristão” é uma pessoa histórica muito concreta, não um mito ou uma
ideia. Esse “núcleo irredutível” permite compreender o fato de ser o Cristianismo
eminentemente uma religião histórica. Apresentar-se-á, então, alguns teólogos que
justificam esta tese.
O teólogo Carlos Palácio afirma que tal preocupação com o “específico
cristão” se destaca em dois momentos históricos do cristianismo: o momento inicial e
o atual. “O desafio inicial consistia em se ter claro esta identidade quando a fé
embebia-se profundamente da sua fonte primária” (PALÁCIO, 1994, p.311). É a
necessidade intrínseca da fé cristã de dar razão de si mesma, quando confrontada
com a cultura grega. Na atualidade, a urgência de delimitação do “específico cristão”
54

Dentre muitas obras que tratam da releitura cristã, a partir das críticas dos chamados “filósofos da
suspeita”, pode-se citar a de Morano. Nesta obra o autor intenta a reconciliação entre a experiência
psicanalítica e a experiência da fé, aplicando a esta o que de mais válido se encontra no texto
freudiano. (MORANO, 2003).

122
acontece diante da diluição da cultura cristã que, hoje, deixa de ser evidente.
Afirma Palácio (1994) que, entre as diversas tentativas de estabelecer essa
“essência cristã”, destacam-se duas. Na primeira, o acento é de considerá-la como
“forma de vida” ou reduzi-la a uma “ideia fundamental”. Aqui a preocupação é
pragmática: “Trata-se de viver o cristianismo de maneira autêntica: necessidade de
aproximar-se sem cessar da pureza do evangelho, de estar confrontados sempre
com a seriedade do que significa ser cristão” (PALÁCIO, 1994, p. 322).
A segunda tentativa enfatiza a teoria. A preocupação é condensar o
cristianismo numa ideia fundamental: “é comandada pelo desejo de encontrar um
princípio racional que confira coerência e inteligibilidade ao cristianismo, no meio da
diversidade e relatividade das suas formas contingentes” (PALÁCIO, 1994, p. 323).
Para o autor, esses dois modos de ver o cristianismo são insuficientes, pois
contêm pressupostos que são questionáveis. “O primeiro é a distinção entre
‘essência’ e as ‘formas históricas’ nas quais se realiza o cristianismo” (PALÁCIO,
1994. p. 323). Esta concepção da fé cristã revela o desejo de um cristianismo pleno
ou a noção de um evangelho puro. O segundo modo traz como pressuposto a noção
de “um cristianismo puro como conceito-limite”.55
Dentre outros críticos que se debruçaram sobre o “específico cristão”, podese lembrar também de Adolf Von Harnack citado por Forte (2003)56. Ele apresenta
uma visão otimista do cristianismo, porém, muito idealizada. O outro é Feuerbach, já
55

Para Carlos Palácio, a noção de um Cristianismo primitivo é uma projeção idealizada da
comunidade primitiva, porque o primitivo, o originário da fé cristã é plural. É ilusório pensar que se
possa encontrar uma essência do Cristianismo fora das suas realizações históricas. É nessas
realizações históricas que ele tem que ser discernido, porque o cristianismo “é sempre expressão
histórica do ‘acontecido com Jesus’ e do que ele significa para os seus seguidores” (PALÁCIO, 1994,
p.324-338). Ao estabelecer o específico cristão, Hans Küng não cai nessa crítica feita por Palácio. Ele
pontua duas posturas a serem evitadas. A primeira postura é de não conceber o cristianismo como
uma imagem idealizada ou hostilizada. A segunda postura, seria a de separar ou identificar essência
e forma históricas. São visões deformadas da fé cristã. Sua proposta é de perseguir a imagem real do
cristianismo. Ela se origina de uma compreensão “histórico-crítica”. Nessa compreensão, a base para
o juízo teológico estabelece-se no confronto com a origem, com a “protonotícia do cristianismo”
(KÜNG, 1997, p. 17-24). Isso significa compreender que a essência real do cristianismo só existe nas
suas diversas formas histórica. Existe aí um núcleo permanente. Ele não é estático, mas dinâmico,
manifestando-se no mutável. Hans Küng chama este núcleo permanente de “obrigante contínuo e
verdade irrenunciável do Cristianismo” (KÜNG, 1997, p.36 e 41) que é uma pessoa. Através dela
pode-se responder à questão do centro ou da essência do cristianismo. É sob este sólido núcleo que
se evitará cair no erro das pretensões vindas do espírito da modernidade, nas tentativas de definição
da essência do cristianismo.
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“Filósofo alemão que ministrou em Berlim, no semestre de inverno de 1899, um curso magistral,
depois publicado com diversas edições, com o objetivo de mostrar a conciliação possível e fecunda
entre o evangelho cristão e a razão moderna” (FORTE, 2003, p. 179).
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mencionado anteriormente. Sabe-se da visão negativa que perpassa sua obra sobre
religião, apresentando-a como projeção antropológica: “a consciência que o homem
tem de Deus é a consciência que o homem tem de si” (FEUERBACH, 1989, p. 123).
Ele reduz o Cristianismo ao que ele não é, arrancando-lhe a transcendência. Nas
palavras do teólogo Bruno Forte encontra-se esta constatação:
A reflexão de Feuerbach se encerra com este duplo acerto: negativamente,
ele afirma que ‘a religião é um sonho em que aparecem como entes
(situados) fora de nós as nossas próprias representações’; positivamente,
frisa ele que ‘o mistério da teologia não é outro senão a antropologia
(FORTE, 2003, p.187).

Mesmo tendo divergências sobre o “específico cristão”, Feuerbach (1989) e
Adolf Von Harnack compartilham o princípio de uma definição eminentemente
abstrata do cristianismo, acabando por reduzi-lo a um conceito geral. Essa redução
tem sua base de inspiração no projeto iluminista propriamente, a partir do século
XIX, e compromete a originalidade da identidade cristã:
Na pretensão de reduzir a essência do cristianismo a uma categoria geral,
essas tentativas perdem justamente de vista aquilo que caracteriza a fé
cristã na sua absoluta originalidade, aquilo que nela é irredutível a outra
coisa e para a qual não se pode achar nenhuma analogia (FORTE, 2003,
p.199).

Romano Guardini57 propõe outro caminho para definir a essência da fé cristã.
Sua perspectiva critica as duas posições citadas. Ressalta, o autor, que o
Cristianismo não é apenas uma teoria da verdade ou uma interpretação da vida,
embora seja também isso. Para ele, o núcleo essencial da fé cristã é constituído por
uma existência histórica, Jesus de Nazaré. Bruno Forte pontua a posição de
Guardini lembrando:
O que para Guardini é o específico, o centro e o coração da boa nova,
exprime-se na convicção paradoxal de que ‘a pessoa de Jesus Cristo, na
57

Romano Guardini (Nascido em Verona, 17 de fevereiro de 1885 - Falecido em Munique, 1º de
outubro de 1968) foi um sacerdote, escritor e teólogo católico-romano. Guardini iniciou sua docência,
em 1923, na Universidade de Berlim, permanecendo lá até o ano de 1939 (quando teve seu curso
suprimido por autoridades nazistas). Foi professor, mais tarde, em Tübingen (1945-1948) mesma
escola que lecionou Hans Küng e em Munique (1948-1962). Sua influência na teologia católicoromana do século XX foi grande. Isto pode ser visto especialmente em dois campos: o diálogo entre
teologia e literatura (como fez, por exemplo, nos seus estudos sobre Dante, e a liturgia. (GUARDINI,
2010).
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sua unicidade histórica e na sua glória eterna, é de per si a categoria que
determina o ser, o agir e a teoria daquilo que é cristão (FORTE, 2003, p.
204).

Logo, se ele concebeu a pessoa de Jesus como a “essência” do cristianismo,
ele a afirmou de maneira tão universal, quase obscurecendo “o concreto, humilde
seguimento de Cristo” (FORTE, 2003, p.207).

Aprofundando essa concepção,

Bruno Forte definirá o “Amor crucificado” como essência do Cristianismo. Para ele
tal perspectiva foi apresentada desde o início do movimento cristão como boa-nova.
E esta “essência”, que tem como enfoque o “amor crucificado”, não pode, hoje, na
modernidade, ser concebida como impotência da fé cristã:
O verdadeiro problema que se deve enfrentar não é, então, a fraqueza do
abandono na Cruz, mas é antes a possibilidade e o caminho de reconhecer
a força e a sabedoria do amor divino pelos seres humanos. Na realidade, só
quando no abandono do Filho se reconhecer o ‘Amor crucificado’, poderá
também resplandecer a proximidade de Deus fiel, não prescindindo, mas
precisamente a partir dessa fraqueza, a que a onipotência se entregou por
amor aos seres humanos (FORTE, 2003, p. 210).

A boa nova, que ilumina e aquece, conforta e regenera será então
compreendida para a época pós-moderna como “o Amor crucificado’ que
necessitamos, para viver e para morrer: a palavra da Cruz” (FORTE, 2003, p.210). E
aqui está o “específico cristão”.
Küng se aproxima de Guardini e de Palácio58 ao afirmar que “o núcleo
irrenunciável da fé cristã, o seu específico é uma pessoa histórica concreta, é Jesus
de Nazaré. Não é um livro santo ou lei e muito menos uma doutrina” (KÜNG, 1997,
p.154). Essa pessoa concreta é o critério último e decisivo para o relacionamento
humano com Deus, com o próximo e com a sociedade: “Era exatamente o que o
título ‘Cristo’ pretendia desde o início. Não foi por mero acaso que, já então, o título
veio unir-se, fundir-se ao nome, coalescendo o nome próprio: ‘Jesus Cristo” (KÜNG,
1976a, p. 102).
A concepção de que o “específico cristão” é uma pessoa histórica traz
consequências muito concretas para quem nele crê. Não se trata de apostar num
58

Para Carlos Palácio é com essa pessoa que se deve “medir cada configuração concreta [do
cristianismo], através do confronto com as primeiras testemunhas. Por isso, a rigor, tal “essência” não
pode ser definida e permanecerá sempre como questão aberta. A identidade cristã é “sendo
inacabada” (PALACIO, 1994, p.326-329).
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mito ou numa lenda: “quem crê em Jesus quer saber se sua fé tem apoio na
realidade histórica e em que medida o tem” (KÜNG, 1999a, p. 332). Quais as
consequências dessa afirmação? É a compreensão de que Jesus não é apenas uma
pessoa a mais na história, e sim alguém que viveu profundamente a referência a
Deus, como entrega confiante, levando-a até as últimas consequências: a morte de
cruz. Tem-se, aqui, de modo claro, a especificidade da mensagem cristã que é
Jesus crucificado, morto e ressurreto por Deus, o que Hans Küng chama de “norma
do crístico” (KÜNG, 1976a, p.347).
O distintivo do cristianismo face às grandes religiões universais e aos
humanismos será o crucificado (KÜNG, 1976a, p. 355). No estudo comparativo de
Jesus com os demais mediadores das outras tradições religiosas ressaltam-se essa
diferença abissal. Hans Küng a exemplifica com relação a Buda, ressaltando que,
embora haja “semelhanças notáveis”, as “diferenças são também significativas”.
Dentre essas últimas sobressai a própria realidade do crucificado:
Um homem que sofre e que não suscita compaixão, sim que ele mesmo a
reclama; que não descansa em si mesmo, sim que se entrega plenamente.
Assim, pois, segundo a concepção cristã, este Jesus se distingue de Buda,
o compassivo, como o que sofre na entrega e no amor; e assim se distingue
inconfundivelmente de todos os deuses e fundadores religiosos divinizados
e de todos os gênios religiosos, herois e césares da história: como o que
sofre como o injustiçado, como o crucificado. Porém este crucificado não
caiu – segundo a convicção cristã – no nada, sim que foi levantado desde a
realidade transitória, passageira, inconsciente, à vida verdadeira e eterna
(KÜNG, 1999a, p. 338).

A cruz, na perspectiva de Hans Küng, continua sendo o distintivo do cristão,
mas não como uma realidade encerrada em si mesma, e sim sob a luz da páscoa.
Tal perspectiva ajuda a compreender o simbolismo da cruz não apenas na sua força
brutal e igminiosa, mas como força do amor: a entrega amorosa de Jesus. Remetese à cruz um sentido salvífico59. Torna-se profecia e esperança:
59

Hans Küng afirma que “no Espírito do Crucificado torna-se possível, de uma forma muito mais
profunda, lutar contra todos os aspectos negativos e suas causas, tanto na vida do indivíduo quanto
da sociedade”. Ele elenca a motivação dessa luta da seguinte forma: “contra o desprezo do homem, a
luta em favor do respeito à dignidade humana - mas que vai até o amor ao inimigo; contra toda
opressão, a luta pela liberdade - mas que vai até o serviço desinteressado; contra toda injustiça, a
luta pela justiça - mas que vai até a livre renúncia aos próprios direitos; contra todo egoísmo, a luta
pela solidariedade - mas que chega até a renunciar ao que se possui; contra toda discórdia, a luta
pela paz - mas que chega até a reconciliação sem limites” (KÜNG, 2004a p. 51-52). Aspectos
relevantes para a configuração da “ética mundial” como caminho de diálogo entre as religiões e a paz
entre ambas e a humanidade e sobrevivência do planeta terra.
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Ela revela que Deus está ao lado dos fracos; que, embora não seja sádico e
tampouco masoquista, faz-se atuante também no sofrimento como profunda
prova de amor; e por fim, que à luz da cruz de Jesus, compreende-se a
paixão de cada ser humano (KÜNG, 1976a, p. 376).

Mas é somente à luz da ressurreição que o escândalo da cruz encontra
sentido, do contrário não se vai além do aspecto cruento do derramamento de
sangue injusto e cruel. Entre cruz e ressurreição existe uma relação, podemos dizer,
“dialética”: se o sentido da cruz está na aurora de ressurreição, esta, por sua vez,
não pode ser concebida sem aquela. Encontra-se também na cruz a sua
concretização histórica, pois “à luz da cruz evidencia que não se trata da
ressurreição de um fantasma e que o ressuscitado não é outro senão o crucificado”
(KÜNG, 1976a, p.331; 347). A ressurreição é uma realidade nova na vida de Jesus,
só é possível compreende-la à luz da páscoa, “origem e meta da fé cristã” (KÜNG,
1976a, p. 330).
Ao argumentar sobre o “critério especificamente cristão” em sua “criteriologia
inter-religiosa” da verdade da religião, Küng (1999a) baliza importante metodologia
de discernimento do que é a “essência cristã” sem desconsiderar o desafio e a
importância do diálogo inter-religioso. Esse critério será retomado agora no contexto
de tentar clarear a especificidade do cristianismo.
O “critério especificamente cristão” significa fidelidade a Jesus Cristo. Küng
não renuncia à “normatividade” e à “finalidade” de Jesus Cristo60. Não o nivela como
um profeta “junto com outros profetas”

61

. Renunciar como teólogo cristão a este

princípio sabe que “estará renunciando à mensagem central de todos aqueles
60

Contudo a fé cristã afirma ser Jesus Cristo não apenas mediação manifestativa ou normativa, mas,
sobretudo constitutiva da salvação. Da afirmação de Jesus como normativo para as outras religiões,
não conclui, porém, Küng o seu caráter de mediador "constitutivo" para a salvação de todos. Em
Jesus encontra-se Deus somente para aquele que se entrega a Jesus na fé; ou, na formulação de
Küng: "O verdadeiro homem Jesus de Nazaré é, para a fé, a real revelação do único Deus
verdadeiro". A interpretação cristológica de Küng, em particular sobre a relação entre Deus e Jesus,
não revela de forma explícita a afirmação decisiva de sua filiação divina. Para ele a “divina dignidade
de Jesus” é concebida inicialmente no Segundo Testamento como "funcional", e só mais tarde
declarada como "metafísica". Esta interpretação, como já foi explicitado no segundo capítulo, vai
provocar, por exemplo, a crítica de Jacques Dupuis, para o qual "a forma como H. Küng estabelece a
diversidade de Cristo permanece no fim incompleta e inconcludente, pois somente a identidade
pessoal de Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus pode estabelecer de modo decisivo tal
diversidade", identidade sobre a qual se funda a compreensão de Jesus como mediação necessária e
constitutiva da salvação universal (TEIXEIRA, 1995b, p. 40)
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Contra tal liberalismo, Hans Küng recorda que se levantou, com razão, o protesto de Karl Barth e
da “teologia dialética” (Rodolf Bultmann e até mesmo Paul Tellich) (KÜNG, 2002, p. 158).
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escritos normativos que há dois mil anos constituem o Segundo Testamento, o
documento cristão original” (KÜNG, 2003a, p. 158)62. A verdade e a bondade de
uma religião são avaliadas conforme o espírito de Cristo: “Uma religião é verdadeira
e boa, na medida em que, na sua teoria e prática, permite reconhecer o espírito de
Jesus Cristo” (KÜNG, 1999a, p.137). Tal espírito é a irradiação sensível da
humanidade de Jesus.
O “critério especificamente cristão” propõe diferenciar a perspectiva das
religiões “a partir de fora” e “a partir de dentro”. Aqui é possível achar uma resposta
diferenciada à pergunta pela verdade das religiões. Como se concretiza esta
proposta? Visto a partir da “perspectiva externa” (história das religiões) há
obviamente diversas religiões verdadeiras. Ainda que, com ambivalência, elas pelo
menos correspondem a determinados critérios gerais (éticos e religiosos). Há
diversos caminhos de salvação, que, embora, com distintos conteúdos salvíficos, em
partes até podem coincidir e se estimular mutuamente.
Se compreendida, esta perspectiva não significa justificar um “imperialismo”
teológico, ou “neocolonialismo” teológico, que busca negar a verdade das outras
religiões ou rejeitar seus profetas, iluminados e sábios. Para Hans Küng (2003a)
esta atitude significa preservação das “bases de identidade da fé”. Ela evitará os
déficits

descritos

tanto

das

posições

“absolutista-exclusivista”

quanto

das

“relativistas”. Assim, pode-se falar também de um “critério especificamente budista”,
“mulçumano” e outros como já fora abordado.
Ressalta o autor que o “critério especificamente cristão” só pode ser aplicado
“diretamente” ao cristianismo. Nas outras religiões somente “indiretamente”. E
assim, reconhece-se que “cada religião tem seu ‘critério específico’ de verdade, o
qual se torna instância de verificação de sua autenticidade. Esse critério vai além do
critério inclusivista ou exclusivista”

63

(KÜNG, 1999a, p.285). A verdade de uma
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Tomando como fundamento os seguintes textos do Segundo Testamento: 1coríntios 12, 3 e João
14, 6 l o autor lembra que em todo o Segundo Testamento Jesus é a instância normativa e definitiva.
Ele é o Cristo de Deus (a confissão mais breve e mais antiga das comunidades é Iesus Kyrios). Ele é
o “caminho, a verdade e a vida” (KÜNG, 2002, p. 158).
63

O exclusivismo e o inclusivismo são posições denominadas no debate atual como modelos ou
paradigmas interpretativos da relação do cristianismo com as outras religiões. O exclusivismo
ressoou tanto no âmbito católico como protestante. No católico remete à interpretação mais rígida do
axioma tradicional Extra ecclesiam nulla salus. No protestante inspira-se na teologia de Karl Barth e
seus seguidores (KÜNG, 1999a, p.222). O inclusivismo, que congrega ingente riqueza de matizes,
converge para a posição da manutenção de um núcleo fundamental: a conciliação da necessidade da
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religião não decorre da outra.
A partir da “perspectiva interna”, ou seja, do ponto de vista do cristão crente e
orientado pelo Segundo Testamento, só há uma religião verdadeira: o cristianismo.
Contudo, o título “verdadeira religião” não significa negar a existência de verdade em
outras

religiões.

Deve-se

admitir

que

existam

condicionalmente

religiões

verdadeiras. Elas podem perfeitamente contemplar, corrigir e aprofundar a religião
cristã, desde que elas não contradigam diretamente a mensagem cristã64. E essa
mensagem é uma pessoa: Jesus Cristo.
Logo, se percebe uma sintonia de pensamento entre Bruno Forte (2003),
Guardini, Palácio (1994) e Küng (1999 b) ao afirmar também que o “núcleo
específico” do cristianismo é uma pessoa histórica que com sua mensagem traz
incidências bem concretas na vida como norma, critério, prova dogmática e ética:
O critério crístico, o distintivo crístico, não é algo abstrato, uma idéia de
Cristo, uma cristologia ou um sistema filosófico cristocêntrico, mas é esse
concreto Jesus, como o Cristo (Messias), como critério e norma, - o que,
como prova dogmática, logicamente valerá também para a ética (KÜNG,
1976a, p. 477).

Afirmar tudo isso leva, consequentemente, a perguntar: quem é de fato esse
Jesus que está intimamente ligado à busca pelo “específico cristão”? Responder a
essa pergunta pressupõe o consenso atual da pesquisa exegética acerca do Jesus
Histórico. Sabe-se que os escritos do Segundo Testamento não podem ser
apreendidos como fatos históricos, na compreensão positivista da história. Por isso,
não são fatos comprováveis pela experiência da realidade objetiva. Mas isso não
significa que são menos reais. Devem ser compreendidos como “história
teologizada”. Isso significa uma história vivida e interpretada à luz da fé e, ao mesmo
mediação de Cristo com a universalidade da vontade salvífica de Deus (DUPUIS, 1999, p.39).
64

Para ilustrar a não contradição das perspectivas interna e externa o autor ilustra esta realidade em
outras áreas não religiosas: “Vejamos somente um exemplo da esfera política [...]. Também o
governante (diplomata) deve, em suas negociações – e o professor de direito público, em suas aulas
– partir do pressuposto de que o outro Estado em princípio tem a sua própria constituição, igualmente
legítima. Deve considerar que o direito dos outros países igualmente compromete os cidadãos e as
cidadãs daquele país. Essa concepção pode e deve ser totalmente coerente com sua postura interna.
Como cidadão leal, entre outros cidadãos, ele se sente, em seu saber e na sua consciência,
comprometido com a sua (e não outra) constituição. Ele se vê numa relação de lealdade unicamente
com esse Estado e com o seu governo (e com nenhum outro). Eu acho que o melhor guia para
negociações certamente é aquele que consegue interligar as duas perspectivas. Ter uma relação de
fidelidade para com o próprio país (para com sua constituição, confissão ou religião) e estar
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tempo, uma “teologia historicizada”.
Não existem outros registros históricos sobre a vida de Jesus além dos
encontrados no Segundo Testamento. Existe sim uma ou outra referência muito
vaga em raros documentos da antiguidade. Saber sobre o Jesus histórico, hoje, só é
possível a partir dos evangelhos e dos outros escritos neotestamentários. Mas estes
devem ser considerados, analisados e avaliados dentro de sua peculiaridade.
Nos escritos neotestamentários encontra-se Jesus como uma pessoa
encarnada não uma lenda ou um mito. “Não se trata de um princípio ou uma
intencionalidade,

mas

alguém

que

viveu

profundamente

a

dimensão

da

relacionalidade com Deus e com o próximo” (KÜNG, 1976b, p.105; 356). Alguém
que ultrapassou longamente “a pretensão de rabino e colocando-se na linha de um
profeta escatológico; perseguido, crucificado, morto e ressuscitado por Deus; e, à luz
da páscoa, proclamado Filho de Deus” (KÜNG, 1976b, p. 247). A pessoa de Jesus é
a verdade concreta do Cristianismo. Não se trata apenas de ser um modelo a ser
seguido, “ele determina e influencia a vida e o comportamento humano, não apenas
de fora, mas por dentro” (KÜNG, 1976b, p.479). Ele é o sentido de vida e o Cristo de
Deus. O critério do crístico é Jesus em pessoa:
Desse modo, Jesus age como pessoa concreta que é critério e norma: em
sua transparência, sua realizabilidade, sua capacidade de ser captada,
atraente, exigente, encorajadora. E dessa ‘luz’, essa ‘palavra’, esse
‘caminho’, essa ‘verdade’ e essa ‘vida’ já por si não experimenta com
clareza o que é distintivo para a ação cristã: o critério do crístico, o distintivo
do cristão, o mui debatido propium christianum? (KÜNG, 1976b, p.476).

Certa “onda pessimista” acerca da pesquisa sobre o Jesus histórico já é hoje
superada. Ela é agora compreendida sobre outros parâmetros, trazendo novamente
a confiança, sobre o que se pode saber a respeito do Jesus histórico. Como
exemplo dessa confiança pode-se citar o próprio Hans Küng que defende a tese de
que “o método histórico-crítico permite que se aproxime do Jesus histórico”. À luz
desse método, afirma o autor ser possível ouvir nos evangelhos, na sua linguagem
própria teologizada, “o próprio Jesus, seus anseios e esperanças, seus percalços e
êxitos, sua alegria e dor, sua fé e entrega” (KÜNG, 1976b, p. 134;185). Na sua
concepção, fé cristã e pesquisa histórica não são excludentes.
totalmente aberto para outros países”. (KÜNG, 2002, p. 159-160).
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Conclui-se, pois, que a “especificidade do cristianismo”, o que define a sua
identidade não é uma doutrina, uma ideia ou um mito. Como foi demonstrada, a
“essência” cristã é uma pessoa histórica e concreta: Jesus de Nazaré. A constatação
deste fato estabelece o cristianismo como uma religião histórica. Ao aderir a Jesus,
através do seu seguimento, o sujeito é interpelado em sua vida no âmbito da norma,
da doutrina, do critério e da ética. A fonte genuína para encontrarmos o “específico
cristão” são os evangelhos e demais escritos do Segundo Testamento. Eles não
devem ser compreendidos de modo positivista. É nesses escritos que a experiência
cristã encontrará sua verdade concreta. Nessa “essência” aparece o paradoxo do
“amor crucificado”. Na cruz se encontra, por um lado, a força brutal e igminiosa e,
por outro, a força da oferta amorosa de Jesus. Ela se torna profecia e esperança.
Significa interpretar a história a partir dos últimos, lutando contra todas as “cruzes” e
suas causas, tanto na vida do indivíduo como da sociedade. Ressalta-se, contudo
que ainda que Jesus Cristo tenha semelhanças com outros líderes religiosos
diferencia-se substancialmente deles pelo paradoxo da cruz.
Se o “específico do cristianismo” é a pessoa de Jesus de Nazaré, a
contribuição do mesmo ao “projeto de ética mundial” que Hans Küng (2003a)
propõe, requer-se necessariamente relacioná-lo com o projeto. Trata-se de pontuar
as contribuições, bem como os reais desafios do que é “específico” ao cristianismo
na configuração do projeto da “ética mundial”.

4.1.3 O específico do cristianismo na contribuição do projeto da “ética mundial”

Mesmo conhecendo o fundo sombrio de tudo aquilo que é chamado “cristão”
e reconhecendo as importantes objeções populares ou científicas ao cristianismo
(históricas, filosóficas, psicológicas ou sociológicas), Hans Küng (2003a) afirma que,
em nossa época carente de orientação, é possível encontrar uma “orientação
básica” no cristianismo. É neste horizonte que o autor vê a contribuição do
“específico cristão” para a configuração do “projeto de ética mundial”.
Não se trata do que, comumente, é chamado de “cristianismo”, mas sim do
“verdadeiro cristianismo”, a “mensagem cristã em si mesma”, a “fé cristã” que não é

131
apenas objeto de crença, mas realmente vivida no ser cristão. Por que precisamente
uma orientação cristã? Responde o autor:
Porque no cristianismo - apesar de todas as grandes objeções que faço ao
que é chamado cristão -, encontro uma orientação básica para a minha vida
individual e social! E ao mesmo tempo também encontro em tudo isso uma
pátria espiritual para a qual eu não desejaria voltar as costas,assim como no
terreno político não quero voltar as costas à democracia, da qual, de
diversas maneiras, também muito abusou e se continua a abusar tanto
quanto do cristianismo (KÜNG, 2004a p.27).

É a partir da perspectiva da fé judaico-cristã que se torna possível encontrar
essa “orientação básica, os valores essenciais” da vida humana. Na tradição
judaico-cristã Deus não permanece no abstrato e indeterminado como o Deus dos
filósofos65. Ele é concreto e determinado: não simplesmente oculto, mas revelado na
história do povo de Israel e de Jesus Cristo66. No cristianismo encontra-se a
“orientação básica” na pessoa de Jesus:
Por sua pregação, por sua conduta, por todo seu destino, ele deu-nos um
modelo de ser humano, e, quando nos envolvemos confiantemente com
esse modelo, ele constantemente nos capacita a descobrir e a cumprir o
sentido de nosso próprio ser, de nossa liberdade, de nossa vida – em nossa
própria existência e em nosso envolvimento em favor de nossos
semelhantes (KÜNG, 2004a p.44).

Quais as consequências, que, a partir de Jesus, a ética deve dizer sobre o
sentido da vida e da morte, sobre o suportar da dor e o perdão da culpa, sobre uma
65

Para Hans Küng (2004a) não é fácil conviver com o Deus abstrato dos filósofos, saber o que ele é,
quem é e como é. É um Deus que não tem rosto. Sendo assim, a questão fundamental de onde e
para onde, deste por que e para que do homem e do mundo, do grande mistério da realidade
desvestida de uma orientação básica fica sem respostas. Não será possível saber realmente o que se
oculta na origem e o que nos espera no final. “[...] o fim em vez de um claro fundo luminoso poderia
ser um negro abismo? O apoio primordial, em vez de verdadeiro apoio na vida, ser antes engano e
ilusão? O fim último, em vez de perfeição última, fracasso definitivo? Como poderei saber se o
sentido primordial das coisas para mim e para o mundo não se revelará em última análise como
absurdo, o valor primordial como desvalor último? Tais dúvidas na verdade, são justificadas e
dificultam a idéia de uma orientação básica.” (KÜNG, 2004a p.36).
66

Sobre a perspectiva da presença de Deus na história humana, Hans Küng adota a posição de
Pascal afirmando que diferentemente do Deus dos filósofos e eruditos, a experiência de fé judaicocristã não revela um Deus enigmático, como a esfinge egípcia, por exemplo, que devora aquele que
dela se aproxima. Não é também ambivalente, confuso, hipócrita ou de dupla face, como o Deus
romano Jano, por exemplo. Não é mutável e imprevisível como a Fortuna, que, como deusa da
felicidade e da desgraça, segura em suas mãos o leme do mundo. Ele comprova-se inequivocamente
não como um Deus contra a humanidade, mas sim como um Deus a favor da humanidade: “Um Deus
que – ao contrário do que se diz pelos professores supostamente cristãos - não deve significar medo
e sim segurança, não desgraça e sim felicidade, não morte e sim vida”. (KÜNG, 2004a p.30).
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desprendida doação e a necessidade da renúncia, sobre uma abrangente
compaixão e uma duradoura alegria? Tal inspiração cristã pode não só ser unificada
com um “ethos mundial”, mas pode aprofundá-lo, especificá-lo e concretizá-lo para
cristãos e não cristãos.
As consequências da proposta do “ethos” que Jesus propõe implicam
convivência solidária com as outras religiões, renuncia às guerras religiosas,
perseguição e inquisição, substituição do egoísmo coletivo pela solidariedade do
amor, prática da tolerância religiosa, prática do perdão e do recomeço. E, pode-se
acrescentar, na mesma perspectiva e real fidelidade ao “espírito de Jesus”, a opção
pelos pobres e o cuidado com a natureza. Não se encontram também em todas as
grandes tradições religiosas e nos discursos dos homens de boa vontade as
mesmas motivações? Então, que elementos podem-se ressaltar como “contribuição
específica” do cristianismo para o “projeto da ética mundial”?
O “ethos” cristão, que remonta a tradição judaica, tem importante contribuição
a fazer aos inquietantes desafios que nossa humanidade atravessa, expressos no
movimento ecológico e na “ética mundial”. Em primeiro lugar, afirma-se que a
natureza humana, a vida humana e as realidades terrestres participam da glória de
Deus. Estas não foram criadas e nem existem para serem destruídas e lidipidiadas
pela ganância inescrupulosa do perverso sistema capitalista, inspirado no lucro
como início, fim e meio das relações.
A consciência da criação, como dádiva do Criador, não suporta, de modo
nenhum, a fúria do crescimento econômico à custa do presente e do futuro. Hoje, o
próprio sistema capitalista já fala da necessidade de gerar um sistema
comprometido com a “sustentabilidade”. Isso sinaliza que o sistema que está hoje
gerenciando o nosso mundo é inviável.
Embora a sustentabilidade seja uma proposta de resposta mediante aos
urgentes e graves problemas da nossa sociedade global, não se pode negligenciar
sua ambiguidade:
Não existe sustentabilidade possível no atual sistema. O termo se torna
engodo, porque oculta a verdade social do consumo privilegiado de fina
camada de beneficiados e da exclusão das imensas maiorias. As classes
privilegiadas se isolam das multidões pobres e mergulham em consumismo
desvairado (EDITORIAL, Ethos cristão e ética global, 2008, p. 157).

133
Na realidade são ajustes no interior do sistema capitalista vigente na tentativa
de conseguir minimizar e desacelerar a destruição ecológica 67. Mas sabe-se que de
fato o que irá resolver é a atitude de ir às raízes das causas. Aqui estão em jogo
aspectos fundamentais da relação do ser humano com a natureza, na perspectiva
da “ética mundial”. Remete ao ser humano como ser relacional e responsável pela
sobrevivência da própria humanidade e da natureza e das demais criaturas. Daí a
necessidade de submetê-la ao crivo da razão iluminada por princípios éticos. A
“originalidade” e “singularidade” cristãs, como foram observadas, têm peculiar
contribuição para fundamentar e justificar esses princípios.
Em segundo lugar, o “ethos” cristão possibilita fundamentar uma “ética
mundial” do respeito incondicional a todas as criaturas, na consciência, na liberdade
e na natureza relacional do ser humano. Ele conjuga responsabilidade pessoal,
intersubjetiva e social, como opção fundamental de vida. Afirma a absoluta
dignidade humana, por força do mistério criador de Deus e da Encarnação do Logos
divino. Não exclui ninguém, sobretudo quem está à margem da sociedade. No
“ethos capitalista” vale quem produz ou consome e enquanto o faz. Fora dessa
lógica a pessoa não existe. O “ethos cristão” inverte essa lógica. Torna-se força de
resistência e profetismo, justificando o ethos da dignidade humana.
A “ética mundial” fará valer sua proposta se contemplar profeticamente a luta
pelos direitos humanos em sintonia com a defesa da natureza. O sistema neoliberal
parece diminuir a carga opressiva sobre as promovidas classes operárias, mas joga
de escanteio a maioria dos excluídos da nova sociedade do conhecimento. É certo
que, na América Latina, “ethos cristão” e “ética mundial” significam “opção pelos
67

No editorial da revista perspectiva teológica encontra-se a seguinte observação que faz jus a crítica
sobre a sustentabilidade como uma solução apenas paliativa, não indo a fundo às causas do
questionável sistema capitalista: “A sustentabilidade alerta para que não esgotemos a terra no
presente, já que virão depois de nós outras gerações que têm o mesmo direito que nós de viverem
dignamente. Bom critério para início de conversa. No entanto, é conceito nascido no seio de um
sistema que continua a pôr o centro de vitalidade no mercado, no lucro e no desenvolvimento
tecnológico sem nenhum escrúpulo [...]. A análise, antes de tudo, deve considerar o tipo de
desenvolvimento, a mentalidade que o anima, a mola que o propulsiona. Se a transformação não
acontecer na causa e simplesmente se remediarem alguns efeitos nefastos, a ameaça continua”. “A
sustentabilidade vem sendo pensada para que os consumidores de hoje - minoria ridícula em
comparação com o conjunto da humanidade - deixem bens para os consumidores de amanhã. Todos
pertencentes ao mesmo time de agraciados. No entanto, não se detêm um mínimo sequer para
questionarem se já ultrapassaram o limite do consumo” (EDITORIAL. Ethos cristão e ética global,
2008, p. 160).
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pobres”

68

. A partir deles, irradia-se novo espírito de respeito e cultivo de toda a

natureza. Leonardo Boff soube pontuar, de modo sintético, a significação do cristão
que vai à contramão da perversa lógica do capitalismo afirmando: “no princípio está
a comunhão dos TRÊS e não a solidão do UM” (BOFF, 2001). A proposta cristã não
é de individualizar, mas de comunhão. Não é de acúmulo, mas de solidariedade. Se
a comunhão é “princípio absoluto” da realidade, um sistema que organize a mesma
a partir da exclusão fere este princípio e tudo que ele origina: a vida, o ser humano,
a natureza e o cosmos.
É na comunhão trinitária que se situa o horizonte da práxis cristã
comprometida com a transformação das estruturas egoístas do nosso sistema:
A partir desse existencial sobrenatural, na expressão rahneriana, todos se
veem envolvidos na tarefa ingente de construir a comunicação dos homens
em harmonia com o cosmos. Diferente da leitura darwiniana da origem, não
biológica, mas da especificidade do ser humano, rege-nos não o princípio
da luta pela vida, do triunfo do mais forte, da sobrevivência do privilegiado e
sim o da ‘racionalidade da cooperação’ (M. Abdalla). Lá na origem está o
mistério e o anúncio do reino por Jesus, feito de justiça, solidariedade e paz
(EDITORIAL. Ethos cristão e ética global, 2008, p.163).

O “ethos cristão” solidifica o princípio da ética da solidariedade no absoluto de
Deus que é comunhão. Na solidariedade acontece a humana morada de Deus. Aqui
se concentra a genuína proposta cristã. Ela vai ao encontro às reais angústias de
nosso tempo que clama no “esmaecer das constelações de sentido” talvez jamais
vivenciadas em nossa civilização, sobretudo ocidental, como resposta concreta aos
grandes problemas da sociedade global.
Por que a incidência da proposta cristã é tão fragmentada em nossa
sociedade? O que dificulta a concretização e a credibilidade do “ethos da
solidariedade” nas relações sociais, econômicas, políticas e culturais? Quais
entraves históricos contribuem para a “inércia” ou “autoridade” do “ethos cristão”? Ao
longo da história cristã o “ethos cristão” reafirma ou contradiz sua proposta de
68

Segundo José María Vigil “a opção pelos pobres não é um elemento acidental, lateral,
secundário... Pela sua ligação com a Justiça do Reino e à historicidade concreta (leitura históricoescatológica), é uma peça central do cristianismo. Optar pelos pobres é optar pelo Reino e é fazê-lo
historicamente. E é realizar a tarefa central do Evangelho: Mt 25, 31ss. Também esse terceiro
elemento central é uma fonte de ecumenismo: sentimo-nos mais unidos àqueles que lutam pela
libertação dos pobres, sem referência a Cristo, do que àqueles que, talvez em seu nome, se opõem a
ela. E sabemos que, colaborando com os que lutam pela causa dos injustiçados (de todo tipo),
lutamos pelo Reino, sejam aqueles de uma religião ou outra, ou de nenhuma religião. Mais uma vez,
temos aqui o apoio para um ecumenismo de máximo nível” (VIGIL, 2006, p.3).
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sentido a partir do evento Jesus Cristo? É preciso encarar esses questionamentos e
tentar respondê-los. Não fazê-lo significará um juízo parcial da “especificidade do
ethos cristão”. Isso compromete sua credibilidade no urgente momento histórico
atual. O preconceito ou a ignorância histórica são os piores entraves para a
evolução da humanidade.
No próximo item serão levantados três desafios do cristianismo na
perspectiva da sua contribuição para a “ética mundial”. Dentre as múltiplas e
inúmeras possibilidades de análises, avaliações e dimensões históricas sobre esta
temática, opta-se, nesse trabalho, por concentrar essa avaliação nas “marcas
históricas de violência e intolerância do cristianismo”, na “incorreta compreensão de
Jesus Cristo como único mediador” da salvação e na defesa de uma “eclesiologia
exclusivista”.

4.2 Desafios do cristianismo para a configuração da “ética mundial” e do
diálogo inter-religioso

A proposta do “projeto de ética mundial” pressupõe o diálogo e o
entendimento entre as religiões e as pessoas de boa vontade. Posturas radicais e de
incompreensões devem ser superadas. É necessário o esforço, para que as
diferenças não sejam motivo de fracasso na parceria do “ethos mundial”. Não é
possível uma credibilidade no discurso se ele não assume seus desafios e
contradições na própria dinâmica proposta. A “consciência histórica” forja um olhar
crítico sobre a realidade, com o objetivo de clarificar os desvios, objetivar maus
entendidos e explicitar melhor categorias que possam gerar desencontros na
compreensão do esforço para o diálogo. O presente item objetiva tratar das críticas
ao cristianismo, por parte dos não crentes e das outras religiões. Dentre outras,
escolheu-se abordar as marcas históricas de violência e intolerância do cristianismo,
a compreensão de Jesus Cristo como único mediador e a eclesiologia exclusivista.
A proposta ética cristã é desafiada, quando se dispõe, a averiguar
concretamente as relações humanas das civilizações chamadas cristãs; a enorme
contradição e negação do seu “ethos original”, no âmbito da sociedade (história); da
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compreensão doutrinária de Jesus (cristologia) e da própria comunidade de fé
(eclesiologia).

4.2.1 Marcas históricas de violência e intolerância do cristianismo e o diálogo

Este ponto irá mencionar, de modo geral, a presença da violência e
intolerância ligada a instituição igreja cristã. Trata-se da constatação desta realidade
paradoxal e ambígua e que não é privilégio do cristianismo. Outras tradições
religiosas também trazem a problemática da violência por elas enfrentada:
Em um mundo plural e diversificado como o nosso, a problemática da
violência também atinge outras tradições religiosas, afetando-as e fazendoas enfrentar conflitividades e obstáculos em suas tentativas de diálogo entre
seus próprios membros e entres membros de outras religiões (BINGEMER,
2001, p.172).

João Paulo II reconhece as guerras da religião como perversa para a
contribuição da paz:
Na condição de um pluralismo cultural e religioso mais acentuado, como se
prevê na sociedade do novo milênio, tal diálogo também é importante para
criar uma segura premissa de paz e afastar o espetro funesto das guerras
de religião, que já cobriram de sangue muitos períodos na história da
humanidade. O nome do único Deus deve torna-se cada vez mais aquilo
que é: um nome de paz, um imperativo de paz (IGREJA CATÓLICA, 2001,
p. 83).

Cresce, portanto, a consciência entre os líderes religiosos da contradição
entre religião e violência, Deus e guerra. É inconcebível vincular o nome de Deus,
seja em qualquer tradição religiosa, às mazelas da violência, discriminação e ódio
provindos da história dos interesses e grupos humanos.
A histórica do cristianismo nos povos e nações é muitas vezes contraditória.
Nega a proposta de não-violência vivida e pregada por Jesus. A consequência é a
não credibilidade da mensagem ética de Jesus, e também de sua contribuição para
o “projeto de ética mundial”. Os cristãos são acusados, e não sem razão, de
pregarem o amor, mas disseminarem ódio e violência. Não é preciso muito esforço

137
para achar ao longo desses dois mil anos de história cristã, marcas de sangue e
intolerância por parte de igrejas e dirigentes cognominados “cristãos”. Por ocasião
do Jubileu dos dois mil anos de cristianismo, o papa João Paulo II confessou
publicamente os erros cometidos por cristãos pedindo perdão69.
Hans Küng também acredita na necessidade de purificar e assumir a nossa
“mea culpa” na civilização cristã70. Porém, lembra para os crentes e os não crentes
que nem tudo isso é cristão, ou melhor, “tudo isso é ‘cristão’ somente num sentido
tradicional, superficial, falso” (KÜNG, 2004a p.21). Não se trata de eximir a
cristandade da responsabilidade por aquilo que é chamado cristão. Porém nada
disso é verdadeiramente cristão, ou seja, “nada tem a ver com Cristo, em cujo nome
se baseia”. Muitas vezes, todo esse conjunto de fatos é parte daquilo que o levou a
ser crucificado: “No fundo, todas essas coisas são pseudocristãs, anticristãs”
(KÜNG, 2004a p.21). Não significa que ter o nome cristão significa de fato sê-lo. O
grande escândalo se dá pelo fato de que “o cristão é chamado a ser neste mundo
um outro Cristo, ou seja, aquele que dá a vida pelo outro e não lhe é ou pode ser
causa de morte”(BINGEMER, 2001, p.170). Para Hans Küng (2003a) tem
aumentado o interesse em saber realmente o que é especificamente cristão (e não
apenas “eclesiástico”, “católico romano”, “magisterial”). Problemática já abordada no
ponto anterior.
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O inédito gesto, realizado na Basílica de São Pedro durante a Missa do primeiro domingo da
Quaresma, incluiu sete confissões de culpas, enunciadas por sete dignitários da Cúria Romana,
seguidas de sete pedidos de perdão pelo próprio Pontífice: uma confissão geral das culpas do
passado numa autêntica “purificação da memória”; um pedido de perdão pelo emprego de “métodos
não evangélicos” no serviço da Fé; pela separação dos cristãos; pelas perseguições contra os judeus;
pelo desrespeito dos direitos dos povos e das respectivas culturas e religiões; pelos atentados contra
a dignidade da mulher; e, finalmente, pelas violações dos direitos humanos. (LEPANTO, Frente
Universitária & Estudantil, 2010).
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Para Küng (2003a): “O cristianismo tem atrás de si um historia terrível de perseguição a hereges e
pessoas que defendiam outra fé (judeus, sobretudo). Desde a época do império Teodósio, o grande,
que em 391 declarou o cristianismo como religião estatal e proibiu os outros cultos, a heresia é
considerada um crime de lesão ao estado. O inimigo da igreja era considerado o inimigo do império e
castigado de forma correspondente. Já em 385 o herege espanhol, Priscilio, e outros seis
companheiros foram executados em Tréveres por causa de heresia. Martim de Tours e outras
pessoas tentaram intervir e sustar a pena. Ao que parece, Ambrósio, o papa Sírico e a cristandade
em geral condenaram essas primeiras mortes de cristãos por mãos de cristãos por causa de
diversidades em questões de fé. Já o papa Leão, o grande, expressou-se satisfeito com esse
procedimento. Nem precisamos falar muito das posteriores agruras da inquisição. Somente em
Sevilha foram queimados, no ano de 1481, exatamente 400 pessoas. Admite-se que, até o ano de
1783, o número de pessoas executadas na fogueira atingiu 31.000. E quem é que não sabe que a
ligação da inquisição com caça às bruxas tanto no âmbito Católico quanto no protestante levou a
situações que deixam qualquer um com o cabelo arrepiado, e que só relativamente tarde foi abolido
esse instrumento?”(KÜNG, 2003a, p. 134-135).
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A história sombria de guerras e violências sob o patrocínio da “cristandade”
não pode ser desconhecida e nem muito menos ignorada. “Só é redimido aquilo que
é assumido”. Cabe nesse contexto uma leitura crítica e verdadeira dos fatos
históricos para que barbaridades não venham ou continuem a acontecer e serem
justificadas em nome do “cristianismo”. O pano de fundo que justifica a guerra santa
é a compreensão do diferente, do pagão, do não pertencente ao Reino de Deus
como inimigo a ser eliminado: “Com o propósito de estender o Reino de Deus sobre
a terra, a Cristandade não pode se deter diante de diferenças religiosas ou
ideológicas. O outro é sinal de ameaça e, como tal, deve ser eliminado”
(BINGEMER, 2001, p.154). Infelizmente esta marca histórica de violência gerou uma
“ética cristã” de guerra com fundamentos e horríveis contradições na proposta cristã:
Atenta à dinâmica da violência presente nas Cruzadas observamos, tanto
na intencionalidade como na estruturação e decorrer destas expedições, a
formação progressiva de uma ética cristã de guerra. Para tal, buscou-se
apoio nas Escrituras, na concepção da ‘paz de Deus’, nos símbolos
religiosos significativos para a Idade Média, no conceito e ideal de
Cristandade (BINGEMER, 2001, p.154-155).

Ao lado dessa história de ódio e violência é possível perceber também uma
história de resistência e luta pela liberdade. Assim, se por um lado essa verdade
obriga aos cristãos terem uma atitude de abertura e não arrogância no diálogo com
as religiões e os não crentes, por outro pode oferecer também com convicção e
humildade sua “genuína tradição” de defesa da dignidade humana, testemunhada
por muitos mártires de ontem e de hoje. A histórica paradoxal do cristianismo com as
suas “luzes e sombras” o torna mais apto para o diálogo. Exige-se de quem quer
estabelecê-lo humildade e verdade e a consciência da “meta-noia71”:
O verdadeiro cristianismo (e também muitas outras religiões), porém, não se
satisfaz somente com a confissão da culpa, mas exige como consequência
uma transformação radical. Ele pede aquela transformação tão difícil para
políticos, planejadores sociais, psicólogos, partidos políticos e outras
agremiações. [...] Sim, o cristianismo objetiva a transformação da pessoa a
partir de seu centro - da pessoa em sua confrontação com o incondicional,
com o absoluto, com o próprio Deus (KÜNG, 2003a, p. 114).
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Conforme Hans Küng a palavra bíblica “meta-noia” quer expressar uma profunda mudança no ‘jeito
de pensar’ da pessoa (“Um-denKen”), uma conversão (“Um-Kehr”) da pessoa, da humanidade para o
absoluto, para Deus (KÜNG, 2003a, p.114). Se isso vale para o indivíduo cristão o é na mesma
proporção para a comunidade de fé. A conversão possibilita o diálogo, pois ela traz a consciência de
que ninguém é absoluto e isento de contradições.
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Frente às exigências das críticas históricas do cristianismo provindas da razão
ou das demais religiões, torna-se possível averiguar que nem tudo que recebe o
título de “cristão” o é de fato. Isso vale também no budismo, no judaísmo e no
islamismo. Também nem tudo que é “razão” é razoável.
Mediante uma história marcada por muitas sombras, os ateus criticam e
questionam o que venha a ser os “valores cristãos essenciais”. Hans Küng não
desconhece esta crítica:
Também não deixo absolutamente de reconhecer o fracasso histórico do
cristianismo. Não pretendo reabilitar a história do cristianismo nem encobrir
seus defeitos: nem as perseguições contra os judeus, as cruzadas, os
processos de heresia, a queima das bruxas, as guerras de religião, nem
também o caso Galileu e as numerosas e falsas condenações de idéias e
de pessoas – cientistas, filósofos, teólogos [...] (KÜNG, 2004a p.21).

Reconhece também que, por culpa das próprias igrejas, para os não cristãos,
os valores cristãos são uma coisa do passado sem muito a dizer em nossos dias e
por isso questionáveis na pretensão de oferecerem uma “orientação básica” para o
agir humano:
Com toda franqueza e honestidade, não tenho como contradizer aquelas
pessoas que, crentes ou descrentes, ao considerarem a possibilidade de
uma orientação básica cristã, rejeitam tudo quanto de algum modo tenha a
ver com um dogmatismo autoritário e ininteligível ou uma moral estreita e
casuística, distanciada da vida (KÜNG, 2004a p. 21).

Existe também a crítica das religiões mundiais ao cristianismo72. E ainda que
não se possa dizer com certeza o que está certo nesta crítica e o que seja parcial, é
fato “que a pergunta pelo verdadeiro e pelo falso em uma religião é verificável em
todas as religiões” (KÜNG, 2003a, p. 136). Não existe, portanto, nenhuma religião
isenta de culpa. Mas, não obstante a tudo isso, “o verdadeiro cristianismo: a
mensagem cristã em si mesma... no ser cristão” (KÜNG, 2004a p. 25) é possível de
se encontrar “uma orientação básica para as grandes perguntas sobre o homem e o
72

Hans Küng elabora resumidamente a critica das religiões ao cristianismo da seguinte maneira: “1°
O cristianismo, apesar de sua ética de amor e de paz, muitas vezes é exclusivista, intolerante e
agressivo na sua apresentação e nas suas atividades. Em resumo: sem amor e pouco pacifista. 2° O
cristianismo exagera quase patologicamente a consciência dos pecados e da culpa da pessoa
humana, que no seu cerne já é ruim, para poder acentuar de forma mais enfática a necessidade de
salvação e da graça. 3° Por sua cristologia, o cris tianismo falsifica a figura de Jesus, a qual nas
outras religiões é quase sempre vista de forma positiva, fazendo ver nele uma figura exclusivamente
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mundo [...] uma orientação para a minha vida individual e social”).

Ao lado da

história sombria do cristianismo, Küng afirma que, existe “uma tradição que eu posso
abraçar e da qual vivo juntamente com tantos outros, no passado e no presente inclusive, em grande parte, com muitos judeus” (KÜNG, 2004a,

p.27). Significa

reconhecer a grandeza do “específico cristão” que gestou, ao longo desses dois mil
anos, um “ethos” capaz de uma significativa qualificação humana nas relações e
estruturas da sociedade. Basta recordar a riqueza da cultura, da arte, da música e
da ética. Todas fecundadas por valores cristãos deixados como um significativo
legado para a humanidade.
O reconhecimento das marcas históricas de violência e intolerância do
cristianismo acarreta, necessariamente, a atitude de reconhecer sua fragilidade e
ambivalência enquanto religião. Isso não significa descrédito em reação à sua
proposta “específica” na configuração da “ética mundial”. Nessa perspectiva, podese lembrar que se faltas houve, elas não são, nem de longe, uma exclusividade da
Igreja Católica, e podemos acrescentar, nem só do cristianismo, pois “a história das
várias religiões é semeada de intolerâncias, superstições, conivências com poderes
injustos e negações da dignidade e liberdade da consciência” (ACCATTOLI, 1997,
p.63). E não obstante a tudo isso existe também uma história de luta e resistência
pela paz, a justiça e a liberdade:
Em todo caso, parece que devemos questionar a idéia tipicamente moderna
segundo o qual haveria uma contradição fatal entre a busca do absoluto e o
humano verdadeiro. É verdade que historicamente constatamos que essas
religiões encerram numerosas perversões, que elas caíram muitas vezes no
fanatismo, no obscurantismo, na desumanidade, etc. Mas isto nao impede
que, apesar dos contra-testemunhos da história religiosa, seja permitido
pensar que a relação autêntica com o absoluto está à origem de um
acréscimo de humanidade em si mesmo e na relação com o outro e com o
mundo (GEFFRÉ, 2004, p.151).

A verdade histórica do cristianismo não é empecilho para a sua contribuição
genuína e específica no “projeto de ética mundial”. Pelo contrário, o reconhecimento
da ambiguidade da sua história abre um caminho de igualdade no diálogo com as
demais religiões e à própria razão, cujo trajeto histórico é também similar. As
“sombras” na história sejam das religiões, seja da razão, na realidade fundamenta
um importante dado para o diálogo entre crentes e não crentes na configuração da
humana” (KÜNG, 2003a, p. 135).
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“ética mundial”: “O único absoluto na história é o próprio Absoluto” (KÜNG, 1999a, p.
286). Optar por esse Deus único seja dos filósofos e dos sábios, do judaísmo e do
cristianismo, ou do islamismo coloca o ser humano radicalmente diante de uma
decisão de fé. E essa “nasce de uma confiança racional: essa opção de fé não é,
portanto, simplesmente subjetiva e arbitrária, mas plenamente racional e
responsável” (KÜNG, 1999a, p. 287). Cabe, portanto, abordar a compreensão da
história cristã, na perspectiva do diálogo inter-religioso, em prol da paz mundial.
Se a história cristã deve admitir que ela seja “ambígua” na sua expressão
através das escolhas e estruturas e instituições que a compõem, deve-se
reconhecer a necessidade de critérios para averiguar o que é dito “cristão” da
proposta “cristão em si”.
Isso toca de fato o problema da verdade nas religiões. Buscá-la exige espaço
de crítica e autocrítica. A “criteriologia da verdade” das religiões, proposta por Hans
Küng (2003a), oferece significativa metodologia para o enfrentamento dessa
questão. Ela possibilita averiguar, a partir dos três critérios (religioso, ético e
especificamente cristão), a coerência ou não da proposta ética de Jesus nos
embates da história do Cristianismo. Resumidamente, pode-se dizer que a história
cristã deverá gerar vida e dignidade humana (critério ético geral), ser capaz de
manter-se fiel à sua mais genuína tradição (critério religioso geral) e expressar o
espírito único e genuíno de Jesus (critério especificamente cristão). Os aspectos
que, na história contradizem esses critérios, deverão ser motivo de séria revisão e
conversão para os cristãos.
Dos três critérios, o “ético geral” será um importante balizador e instância
crítica de revisão da história do cristianismo. À luz desse critério, bom é o que
promove o ser humano em todas as suas dimensões individuais e coletivas. E mal,
aquilo que destroi ou impede a realização do humano. Assim, é falsa e ruim a
religião quando difunde desumanidade, guerras, violências, não construindo a
realização do humano social e individual. O “critério ético geral” é uma instância que
possibilita ao cristianismo se autoavaliar historicamente, redescobrir sua “verdade”,
“aceitar seus erros” e assim colaborar com eficácia na construção do diálogo entre
as religiões e na cultura da não-violência. Ao fazer enxergar que existem “falsidade”
e “maldade”, comprovadas na vivência histórica cristã, ao mesmo tempo pontua que
elas não revelam a “experiência cristã em si”. À luz do “critério ético geral”, as
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marcas históricas de violência e intolerância do cristianismo deixam de ser
empecilho para a construção da “ética mundial” colocando-o em pé de igualdade no
diálogo com a sociedade e as demais religiões, evitando qualquer pretensa
superioridade. Será possível fazer uma leitura crítica da história do cristianismo sem
desconhecer sua grande força na configuração da “ética mundial” e do diálogo interreligioso.
Para que seja realidade o diálogo com crentes e não crentes, na busca do
mínimo comum entre as religiões, para a configuração da “ética mundial”, se faz
também necessário não se esquivar “do esforço por uma fundamentação empírica e
de conteúdos sobre a significação de Jesus Cristo [...]”. Do contrário, corre-se o risco
de ficar em postulados dogmáticos que tantas vezes geram ódio, separação e
preconceito. É necessário mostrar a “especificidade cristã” “também numa
comparação crítica com outras grandes personagens religiosas” (KÜNG, 1999a, p.
287). Com esse objetivo se abordará, no próximo item, a compreensão de “Jesus
Cristo como único Mediador”. Que significa dizer que Jesus Cristo é o único
Mediador na perspectiva do diálogo inter-religioso? Como afirmar esta verdade
cristã, sem traí-la e ao mesmo tempo sem impedir o diálogo com as outras tradições
religiosas no esforço da construção da “ética mundial”? Temática bastante
controversa na questão do diálogo do cristianismo com crentes e não crentes.

4.2.2 Jesus Cristo como único Mediador e o diálogo inter-religioso

Para a teologia cristã, Jesus, sua pessoa e história, é de fato o “ethos cristão”,
a “essência” do cristianismo. Para os cristãos, Jesus não é apenas um profeta, mas
o filho de Deus, consequentemente, Deus mesmo. “Pois há um só Deus, e um só
mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate
por todos” (1 Tim 2, 5-6). Numa expressão usada por Karl Rahner ele é o “mediador
absoluto e permanente” (RAHNER, 1989, p.233) entre Deus e a humanidade.
Podemos nos perguntar: Afirmar Jesus como “único Mediador” impede o diálogo
inter -religioso? Dificulta a contribuição do cristianismo no “projeto de ética mundial”?
Como pensar a “mediação” quando é aplicada a Cristo?
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A importância desta reflexão aparece com mais força e urgência no contexto
das relações do cristianismo com outras tradições religiosas da humanidade,
especialmente na Ásia. É Jesus único em relação a outras figuras de fundadores
religiosos? Como pensar que Jesus seja Caminho, Verdade e Vida no contexto do
atual debate com outras tradições religiosas? Como deverá ser o nosso agir em
relação a Jesus Cristo? A realidade do Cristo esgota-se ou não em Jesus?
No atual debate da cristologia, objetivando responder a essas questões
cruciais para o diálogo inter-religioso, certas afirmações de teólogos pluralistas
correm o risco de romper com o vínculo único e exclusivo de Jesus Cristo com Deus
separando Cristo-logia de Teo-logia. Esta separação traz a erosão da própria
identidade cristã.
Existe aqui uma dificuldade concreta do cristianismo em relação às demais
religiões e destas com relação à sua afirmação de Jesus como “Único Mediador”.
Tal dificuldade, se não for enfrentada, coloca em risco a possibilidade do diálogo
entre as religiões e consequentemente o “projeto da ética mundial” proposto por
Küng (2003a). Tentar-se-á, nesse item, compreender melhor essa afirmação
teológica na perspectiva de superar as dificuldades e mal entendidos no diálogo em
vista da “ética mundial”. O aprofundamento da compreensão de Jesus como único
Mediador por um lado ajudará aos cristãos clarearem ainda mais a sua identidade e,
por outro, a superarem uma resistência sobre a “mediação única” de Jesus em
relação às demais tradições religiosas.
O tema é complexo e desafiante para a cristologia. Sabe-se da existência de
teólogos católicos que tentam responder positivamente ao desafio da diversidade
das religiões. Sem romper com o “inclusivismo” aceitam a interlocução fecundante
do “pluralismo”. Mostram-se insatisfeitos com a abordagem que é feita seja no
horizonte do “inclusivismo-cristocêntrico”, seja do “pluralismo-teocêntrico”
73
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No âmbito da Teologia do Pluralismo Religioso são três os paradigmas geralmente considerados:
a) exclusivismo (visão eclesiocêntrica) ligação de toda a realidade ao único Deus: Extra ecclesia
nulla salus. Este centralizador axioma exclusivista católico-romano teve sua origem no século III com
Orígenes e Cipriano, tendo sido retomado no Concílio de Florença (1442) valendo-se de seu sentido
mais absoluto, aquele utilizado por Fulgêncio de Ruspe (468-533), discípulo de Agostinho. Esse
posicionamento exclusivista católico, que “teve seu equivalente protestante igualmente enfático na
convicção de que fora do cristianismo não há salvação” (HICK, 1998, p. 13-14), tinha como base de
sustentação a crença de que a Igreja católica era a única e absoluta “[...] instituição divinamente
constituída no sentido da salvação de todos os homens em Jesus Cristo” (CONGAR, 1964, p. 410).
Daí que todas as pessoas deveriam estar ou ser trazidas para dentro dela a qualquer custo, ainda em
vida; caso contrário, acabariam no “[...] fogo eterno, ‘preparado para o diabo e seus anjos’(Mt 25,41)
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Procurar-se-á, de forma sucinta, abordar os traços essenciais da reflexão de alguns
teólogos comprometidos com o desafio do diálogo inter-religioso e a identidade
cristã. Cabe ressaltar a diversidade de acentos entre os teólogos que aprofundam o
tema. O critério de escolha dos mesmos se deve ao fato de entender que suas
reflexões ajudam a fundamentar a abertura do cristianismo para o diálogo interreligioso, sem trair sua “especificidade” na perspectiva do “projeto de ética mundial”
de Hans Küng (2003a).
O teólogo Queiruga faz uma opção pelo “inclusivismo” apenas como uma
“demarcação formal”, sem constituir em determinante do processo reflexivo. Para
abordar abertamente a questão é pressuposto uma remodelação do próprio conceito
de revelação: “Deus se revela sem reservas e a todos, com toda a força do seu
amor, de sua sabedoria e de seu poder; os limites da revelação não são ‘queridos’
por Ele, mas ‘impostos’ pela insuperável finitude da captação humana” (QUEIRUGA,
2007, p. 48)
[...]” (DENZINGER, 1995, n. 1.351). Característica marcante dessa visão e modo de agir é a sua
pretensão de uma universalidade ampla, geral e irrestrita, um cristianismo absoluto. b) inclusivismo
(visão cristocêntrica); ligação do Deus único a toda a realidade: Inclusivismo é o consenso ou
“quase consenso” (HICK, 1998, p.22) de se abandonar o antigo exclusivismo. Oficializada na Igreja
católica basicamente a partir do concílio Vaticano II, essa posição teológica atribui valor positivo às
demais religiões, aceita que Deus tenha-se revelado também em seus fundadores e as reconhece
como mediações salvíficas para seus membros, só que não à margem de Jesus Cristo. Claramente
cristocêntrica, essa posição apresenta dois modelos iniciais: a “teoria do acabamento”
(Representada pelos teólogos J. Daniélou, H. de Lubac, H. Ursvon Balthasar e outros, essa posição,
já entre os anos 1940 e1960, teve sua primeira sistematização com J. Daniélou) em que as religiões
não cristãs, naturais, são destinadas a encontrar o seu “acabamento” (remate) no cristianismo, e a
“teoria da presença de Cristo nas religiões” (Pensamento teológico de Karl Rahner que traz
implícita a idéia de que os seguidores das demais religiões poderiam ser “cristãos anônimos”) na qual
se afirma que, nos valores soteriológicos positivos das diversas tradições religiosas da humanidade,
está a presença operativa de Jesus Cristo. É grande o avanço proporcionado por essa última! Para
Schillebeeckx (1994, p. 209), “Karl Rahner deu um passo avante [e mesmo] as afirmações abertas do
Concílio Vaticano II em ‘Lumen gentium’, ‘Nostra aetate’ e‘Ad gentes’ [...] não foram, ao menos
literalmente, tão longe”. Mas, ao negar a autonomia salvífica às demais religiões, essas teorias, cada
uma a seu modo, e de outra forma, mantêm o cristianismo absoluto e a pretensão de universalidade
ampla, geral e irrestrita do antigo exclusivismo.Um terceiro modelo, denominado por Teixeira (1995
b,) de “inclusivismo aberto”, busca responder positivamente à questão da diversidade das religiões,
“aceitando a interlocução fecundante do pluralismo” (TEIXEIRA, 1995b, p. 80). De tal interlocução,
surgem pontos comuns e, também, questionamentos mútuos. O reconhecimento de valores
intrínsecos às demais tradições religiosas, a grande abertura ao diálogo inter-religioso e a negação
de uma atitude fundamentalista, são alguns pontos de aproximação, e as maiores crispações giram
em torno dos seguintes temas: identidade cristã, relativismo, unicidade de Jesus Cristo, reserva
escatológica, etc. c) pluralismo (visão teocêntrica) chamada de revolução copernicana: No âmbito
da Teologia das Religiões, os teólogos desse novo paradigma aderem à “revolução copernicana”
(HICK, 1998, p. 23), segundo a qual, assim como os planetas giram em torno do sol, todas as
religiões estão voltadas para Deus. Afirmam, com Hick (2001, p.114), que a pretensão de tornar “as
grandes religiões mundiais [...] dependentes secretamente da cruz de Cristo” equivale a fazer uma
inversão na revolução copernicana, em que “os raios solares que concedem a vida somente podem
atingir os outros planetas se forem antes refletidos a partir da Terra” (HICK, 2001 apud SILVA, 2005).
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A perspectiva do pluralismo religioso rompe, necessariamente, com uma
concepção “exclusivista” da revelação. Existe uma “clausura da revelação”,
enquanto “depósito” estático e carente de dinamismo atual, na perspectiva
tradicional. Para Queiruga, a revelação consiste num “sempre ái” dinâmico que se
atualiza constantemente no novo de sua realização, através da liberdade do homem
e de sua história.
Mas esta revelação se deu plena em Jesus? Como responder a questão da
unicidade de Jesus? Queiruga (2007) responde a essa problemática afirmando que
existe de fato uma culminação do processo da revelação como “plenitude
insuperável”. Ela não pode dar-se senão num ponto concreto: “Tal ponto é o
significado do mistério teândrico da pessoa de Cristo e sua necessária unicidade;
por isso sua captação já é, simultâneamente, confissão de fé”. Porém, a “plenitude
insuperável” não é privilégio de apenas uma determinda religião: “Mas essa
plenitude está intrinsicamente destinada a todos; o Cristo, por razão, não é
‘propriedade’ dos cristãos, mas oferta a todos como possível culminação da fé que
eles já têm a partir da sua própria história”. Nessa afirmação, o autor defende o
fundamento de razão do “inclusivismo”. Ela “constitui a base justa para o encontro
‘pluralista’ das religiões vista a partir do cristianismo”(QUEIRUGA, 2007, p. 48-49). E
reconhecer a unicidade de Cristo implica reconhecer que nele se dá a “culminação”
da revelação de Deus. Isso não significa desmerecer, entretanto, que de modos e
graus diversos, Deus também se faz presente nas outras tradições religiosas e que
esse desígnio de Deus ajuda a aprofundar e descobrir o próprio mistério de Jesus
Cristo:
As religiões não-cristãs têm algo a oferecer, que pode muito bem ajudar os
cristãos sinceros a descobrir novos aspectos do mistério de Jesus Cristo.
Deve ser conhecida e reconhecida claramente a possibilidade de que
determinados aspectos do mistério de Cristo possam ser experimentados,
por não-cristãos de uma forma mais profunda do que por muitos cristãos. O
esforço em participar, mediante um diálogo adequado, na experiência
religiosa dos não-cristãos pode ajudar os cristãos a aprofundar sua própria
compreensão de um mistério cuja revelação autêntica lhes tenha sido
presenteada ( QUEIRUGA, 2007, p.113).

A compreensão da presença do mistério de Jesus Cristo, para além do
Cristianismo explícito, abre caminhos de um verdadeiro diálogo. Aceitar a
possibilidade de maior profundidade desse “mistério”, na experiência da tradição do
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outro, significa reconhecer a não pretensão absoluta de se possuir a verdade.
Assim, nasce o diálogo como forma de acolher e compreender melhor a própria
tradição.
Mário de França Miranda, na sua obra “O cristianismo em face às religiões”
(1998), afirma também a mediação única de Jesus e a plenitude da revelação na
sua pessoa, na perspectiva do diálogo inter-religioso:
Afirmar ser Jesus Cristo a verdade última de Deus não significa que
tenhamos já a compreensão e a expressão definitiva dessa mesma
verdade. Nosso conhecimento é sempre fragmentário e imperfeito,
contextualizado e limitado. Portanto suas expressões devem estar abertas a
ulteriores correções e aperfeiçoamentos. Schillebeeckx chega a admitir
aspectos verdadeiros, bons e belos de experiências com Deus que não
conseguem encontrar sua expressão na experiência religiosa transmitida
pelo cristianismo (MIRANDA, 1998, p.70).

Essa constatação, porém, não inviabiliza a concepção de aceitar e
compreender Jesus como mediador e constitutivo da salvação:
Jesus Cristo não é apenas mais alguém na história que nos revela "algo" de
Deus na limitação e imperfeição próprias da condição humana. Jesus Cristo
é salvador, a saber, não só é mediação manifestativa ou normativa, como
querem alguns, mas também constitutiva da salvação. Por ser Filho de
Deus pode ser mediador único e universal. Aqui está a especificidade da
sote-riologia cristã: Deus mesmo é o mediador! (MIRANDA, 1998, p.61).

Como resgatar então o diálogo entre as demais religiões na perspectiva da
soteriologia cristã onde o Mediador é o próprio Deus? A proposta é o
aprofundamento de uma cristologia pneumatológica que torna possível estabelecer
pontes entre Jesus e os outros fundadores das outras religiões: “A ação salvífica do
Espírito de Cristo desconhece limites de espaço e tempo, de etnias, culturas e
religiões. Ainda mais, respeitando todas elas Ele mantém sua identidade”
(MIRANDA, 1998, p. 64). No Espírito existe a possibilidade de outras expressões e
práticas religiosas serem autênticas e explicitarem ainda mais a pessoa de Jesus:
Não poderiam as religiões asiáticas ou africanas, ou mesmo as tradições de
nossos índios, enriquecerem nossas experiências do Espírito,
necessariamente confinadas à linguagem e à compreensão ocidental do
evento Jesus Cristo? Não poderiam essas experiências novas do Espírito
enriquecer ainda mais a percepção de sua atuação salvífica e
conseqüentemente a compreensão de sua Pessoa? (MIRANDA, 1998, p.
152).
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Para Miranda, contudo, isso não significa ter que perder de vista, por um lado
a peculiaridade de Jesus como Único Mediador:
Pois o Espírito de amor de Deus, presente e atuante sempre e em toda
parte, é recebido e acolhido totalmente e de modo único somente por Jesus.
Pois em sua vida obediente a Deus e solidária com os homens, aceita e
confirmada por Deus em sua ressurreição, manifesta-se não só o Filho de
Deus, como já vimos, mas também a presença e a atuação do Espírito de
Deus, acolhida numa docilidade total (MIRANDA, 1998, p.60).

Significa o reconhecimento desse Espírito além do Cristianismo, porém,
sabendo-se de sua presença plena na pessoa de Jesus:
Naturalmente essa afirmação não exclui a presença e a atuação desse
Espírito fora do cristianismo, mas não ‘como’ se deu em Jesus Cristo. Pois o
sujeito que acolhe essa ação divina manifestada na história terrena de
Jesus é o próprio Filho de Deus (MIRANDA, 1998, p.60).

Os reveladores bíblicos e das outras tradições não alcaçaram a revelação
plena devido à sua condição humana, porém, são manifetações e mediações da
revelação:
Contudo, a fé cristã reafirma que outros reveladores são sempre
penúltimos, pois, devido à limitação (estruturalmente) e à pecaminosidade
(historicamente) inerentes à condição humana, podem estar a absolutizar
não a realidade última, mas projeções de seus próprios interesses. O que
também vale para as figuras bíblicas que precederam Jesus Cristo, que
nem por isso deixaram de atuar como manifestações e mediações da
salvação de Jesus Cristo, já que a fé cristã não reconhece outra (MIRANDA,
1998, p.67).

Para Miranda (1998) é clara a concepção de Jesus como Único Mediador na
sua especificidade. Nele o Espírito de Deus é recebido e acolhido totalmente e de
modo único. Essa é sua mediação única: como Filho de Deus e Espírito de Deus.
Além da perspectiva de uma cristologia pneumatológica, Dupuis propõe que
ela seja também Trinitária. O Mistério Absoluto se manifesta em “diversos percursos
religiosos” legítimos. Isso possibilita aos cristãos descobrir, com admiração, “tudo
aquilo que a ação de Deus, através de Jesus Cristo e do seu Espírito, realizou e
continua realizando no mundo e na humanidade inteira” (D.IR n. 50) (PONTIFÍCIO
Conselho para o Diálogo Inter-Religioso, 1991). Como Dupuis aborda então ao tema
da unicidade e universalidade de Jesus Cristo na perspectiva do diálogo inter-
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religioso? Ele prefere falar do evento Jesus Cristo como “constitutivo” da salvação,
em vez de falar de Jesus como “Salvador absoluto”. Sua preocupação é preservar
uma teologia aberta das religiões e do pluralismo religioso. Procura, na sua reflexão,
assegurar a especificidade humana de Jesus. Afirmar Jesus como “absoluto” não
pode, para o autor, constituir-se em atributo de Jesus Cristo, enquanto Filho-deDeus-feito-homem, e a nenhuma outra realidade criada e contingente. Daí evitar:
A todo custo falar de ‘absolutez’ quer referindo-se a Jesus Cristo quer, a
fortiori, referindo-se ao cristianismo. A razão é que o ‘absoluto’ é um atributo
da Realidade última ou Ser Infinito, que não deve ser atribuído a nenhuma
realidade finita, até mesmo a existência humana do Filho-de-Deus-feitohomem. O fato de Jesus Cristo ser Salvador ‘universal’ não faz dele o
‘Salvador Absoluto’, que é o próprio Deus (DUPUIS, 1997, p.390).

Contudo, ressalva que “nenhuma revelação pode superar ou igualar, antes ou
depois de Jesus Cristo, aquela que nos foi dada nele, o Filho divino encarnado”
(DUPUIS, 1999b, p.347). Onde está o caráter singular do evento Jesus Cristo? Para
Dupuis Jesus Cristo é um evento decisivo, mas não definitivo, na medida em que
deixa em aberto a dinâmica das manifestações divinas, mediante a ação do Logos e
do Espírito. Em sua visão, “a automanifestação definitiva de Deus à humanidade,
como igualmente a completa realização da função salvífica de Cristo, coincidirá com
o advento da plenitude do reino de Deus no eschaton (cf. 1 Cor 15, 26-28)”
(DUPUIS, 1999a, p. 671). Isso favorece uma significativa compreensão da mediação
única de Jesus para a salvação na perspectiva do pluralismo religioso:
Uma perspectiva global capaz de manter unidas a unicidade constitutiva de
Jesus Cristo Salvador e o engajamento pessoal de Deus junto aos povos
através de toda a história da humanidade. O evento ‘constitutivo’ de
salvação é evento ‘relacional’, que se insere necessariamente no conjunto
do plano orgânico de Deus para a humanidade. Os diversos componentes
deste plano único e orgânico são interdependentes e relacionais. O evento
Jesus Cristo, constitutivo da salvação para todos, não exclui nem inclui,
absorvendo-os, nenhuma outra figura ou tradição salvadora. Há mais
verdade e graça divina em curso na história global das intervenções de
Deus em favor do gênero humano do que o que se pode encontrar na única
tradição cristã (DUPUIS, 1997, p. 578).
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A Igreja afirma no documento “Diálogo e Anúncio”(D.A)74 que a salvação é
universal pelo fato do Espírito atuar nas outras religiões:
Embora mantendo intacta sua identidade, os cristãos devem estar dispostos
a aprender e a receber dos outros e por intermédio deles os valores
positivos de suas tradições. Assim, mediante o diálogo, podem ser
induzidos a vencer os preconceitos inveterados, a rever as ideias
preconcebidas e a aceitar, por vezes, que a compreensão de sua fé seja
purificada (IGREJA CATÓLICA, 1991, p. 49).

Portanto, o diálogo é positivamente aceito e compreendido como condição
para o aprofundamento da própria experiência cristã e sua purificação. Miranda
(1998) insiste na mesma linha de compreensão da relação Cristo e as demais
tradições religiosas:
Na medida em que acolheram a ação do Espírito e traduziram-na em
expressões e práticas situadas em horizontes socio-culturais e religiosos
peculiares, tais figuras religiosas interpelam constantemente o próprio
cristianismo. Como fruto do mesmo Espírito que nelas age, deve ele
considerá-las momento interno, no desígnio de Deus, de sua própria
autocompreensão. Noções cristãs fundamentais como "salvação",
"sacramento", "vida após a morte", "ética", "experiência de Deus" e outras
mais deveriam ser pensadas e elaboradas tendo também em conta a
contribuição das outras religiões (MIRANDA, 1998, p.66).

Mas não se esconde, por detrás dessa concepção, uma ideia de
superioridade do cristianismo em relação às demais tradições religiosas? Miranda
(1998) responde a esse questionamento apelando para o que podemos chamar da
“especificidade cristã” que é o próprio evento Jesus:
O que pode haver de prepotência no espírito de serviço e de doação que
caracterizou a vida de Jesus? O que pode haver de superioridade na vida
daquele que se identificou com os últimos da sociedade, arcando com as
consequências dessa opção? O que pode haver de arrogância na figura de
um salvador que estabelece como critério decisivo de salvação o amor
efetivo aos mais carentes (Mt 25,31-46)? O que pode haver de opressão
numa vida e num ensinamento que erigem como valor supremo o amor ao
semelhante, até chegar ao amor e ao perdão incondicionado aos próprios
inimigos? ( MIRANDA, 1998, p.61).

74

O documento “Diálogo e Anúncio” (D.A), publicado em 1991, é cronologicamente posterior ao
Vaticano II, mas teologicamente próximo. Foi editado pela Congregação para a Evangelização dos
Povos e o Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-Religioso. Trata sobre diálogo inter-religioso (Parte
I) e anúncio de Jesus Cristo (Parte II). Deste modo, articula Missiologia e Teologia das Religiões.
(IGREJA CATÓLICA, 1991, p. 49; MAÇANEIRO, 2009).
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A compreensão e aprofundamento do evento Jesus Cristo não permite ao
cristianismo uma postura de fechamento e superioridade em face das demais
religiões. Embora se saiba que os cristãos assim agiram e agem no afã de afirmá-lo
como único mediador. Mesmo sabendo que em Jesus Cristo se encontra a verdade
plena de Deus, a compreensão desta pelos seus adeptos será sempre limitada e
fragmentada. Daí a importante humildade para dialogar com as outras tradições
religiosas. Esse reconhecimento da limitação e fragmentação, que se faz da
compreensão do evento Cristo, por parte de seus seguidores, anula qualquer atitude
que reclame para o Cristianismo a absolutização de sua experiência em seus
seguidores. Para Miranda (1998), a credibilidade do conteúdo salvífico universal de
Jesus Cristo como único salvador está atrelada à importância do testemunho dos
cristãos. E, nesse “testemunho”, o compromisso com os últimos terá fundamental
relevância no diálogo:
A universalidade histórica de Jesus Cristo Salvador depende ainda do
testemunho de vida de seus seguidores. É importante que Jesus Cristo seja
proclamado não só nas confissões de fé, mas também na vivência salvífica
dos cristãos. [...] São exatamente aqueles cristãos e cristãs que, no serviço
escondido aos "últimos" da sociedade, tornam viva a pessoa salvífica de
Jesus Cristo e confirmam de dentro da história a verdade da esperança
cristã (MIRANDA, 1998, p.71).

Outro autor de interesse na reflexão do diálogo inter-religioso é Claude Geffré.
Ele propõe a leitura hermenêutica da teologia: “a fé só é fiel ao seu impulso e ao que
lhe é dado crer se levar a uma interpretação criativa do Cristianismo” (GEFFRÉ,
2001, p. 25). O cristianismo, portanto encontra-se sobe o “risco da interpretação”. A
partir da década de 1980 esses princípios hermenêuticos teológicos serão aplicados
pelo autor na abordagem sobre a teologia das religiões. Assume uma posição que
rejeita tanto o “inclusivismo eclesiocentrado” como o “teocentrismo radical”.
Afirmar o cristianismo como “acabamento” e “realização” de todos os traços
de verdade presentes nas demais tradições religiosas, para Geffré (2001), não deixa
de transparecer certo “imperialismo cristão”. Por outro lado, afirmar Deus como
centro de toda revelação para justificar o pluralismo de princípio, coloca em questão
a “unicidade de Jesus Cristo” e mina a compreensão da revelação decisiva e
definitiva de Deus nele. Qual a proposta teológica que o autor sugere para a solução
desse impasse?
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De minha parte, prefiro refletir sobre o que Nicolau de Cusa chama Cristo
como universal concreto. Assim, em vez de recorrer a um teocentrismo
geral, acho que é um aprofundamento do mistério da encarnação que deve
per-mitir-nos compreender como se pode manter a singularidade do mistério
de Cristo, sua unicidade, sem fazer com que esta unicidade conduza a uma
espécie de imperialismo e de hegemonia do cristianismo em relação às
outras religiões (GEFFRÉ, 2001, p. 163).

Geffré não defende uma ruptura como o cristocentrismo, na justificativa de
afirmar a sua dimensão dialogal, mas o aprofundamento da cristologia. Quanto mais
se aprofundar o “específico cristão” mais se compreenderá seu caráter não
exclusivista: É voltando-se para “o centro da própria fé cristã, quer dizer, à irrupção
de Deus na particularidade de Jesus de Nazaré, que se tem mais chance de fazer a
prova do caráter não exclusivista do cristianismo” (GEFFRÉ, 2001, p.164). Como
afirmar então Jesus como “único mediador” da salvação universal? Para Geffré só é
possível no mistério da encarnação do verbo:
Mas creio que é justamente no próprio aprofundamento do mistério da
encarnação que se pode afirmar a unicidade de Cristo, que não é um
mediador entre outros, uma vez que é Deus entre os humanos, e mostrar ao
mesmo tempo que o próprio modo da encarnação traz em si seus próprios
princípios de limitação (GEFFRÉ, 2001, p. 163-164).

Como Geffré propõe, então, compreender a singularidade das diversas
tradições religiosas, evitando o caminho tradicional da “teologia do acabamento”?
Trata-se de interpretar a história da salvação como sendo uma “história
diferenciada”. Assim, no interior de uma “única história da salvação” existe a
“pluralidade de economias” de salvação. Esta reflexão já se encontra na reflexão dos
Padres da Igreja, quando se reconhece a presença universal do “Logos”, que
“ilumina todos os homens” e testemunha a presença de Deus em todas as culturas e
religiões. O autor sugere completar a mesma reflexão:
Podemos, pois, continuar a dizer que Cristo é o cumprimento de todos os
valores salutares espalhados nas diversas religiões, mas eu não diria que o
cristianismo é o cumprimento de todas as virtualidades disseminadas nas
outras tradições religiosas. Sem cair no perigo de um Cristo preexistente no
sentido de Panikkar, isto me permite dizer que todas as religiões têm uma
relação com o mistério de Cristo. A incontestável noção de preparação
evangélica não me parece suficiente, se quisermos honrar a alteridade das
outras tradições religiosas em suas diferenças próprias” (GEFFRÉ, 2001, p.
170).
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Para Geffré (2001) a configuração da “unicidade de Jesus Cristo” deve ser
reinterpretada à luz do reconhecimento da singularidade das outras tradições
religiosas. Ela será entendida não mais como uma “unicidade de excelência e
integração”, mas como uma “unicidade singular e relacional”, que não exclui outras
manifestações de Deus através das religiões e das culturas:
Quando falamos em termos de singularidade ou de unicidade, é preciso
tentar refletir no que pode ser uma unicidade relativa em relação a uma
unicidade de excelência ou de integração. E é aí que é urgente repensar de
uma forma nova a noção de cumprimento. É verdade que Cristo cumpriu
todas as coisas, mas eu não diria que o cristianismo como religião histórica
cumpriu todas as outras religiões ( GEFFRÉ, 2001, p. 169).

O autor compreende que “Cristo” está no “Cristianismo”, mas o Cristianismo
não “esgota” e nem “cumpre plenamente” o mistério “Cristo”.
Como Geffré (2001) estabelece a relação do papel mediador das religiões
com a “única mediação” identificada para os Cristãos com Jesus Cristo? As demais
religiões são “mediações derivadas”, mas não vias paralelas de salvação.
Encontram-se animadas pela potência universal do “logos” e pela ação ilimitada do
Espírito:
A palavra mediação é sem dúvida muito forte, na medida em que,
sentido estrito, só convém à mediação do próprio Cristo ou à mediação
Igreja, mas pode-se falar de mediação derivada, tendo em vista que
tradições religiosas são como que quase sacramentos da presença
mistério da salvação operada em Jesus Cristo ( GEFFRÉ, 2001, p. 158).
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Como a maioria dos teólogos, Geffré “reconhece as outras tradições como
caminhos possíveis de salvação”. Porém a “mediação derivada” não significa afirmar
“caminhos que fariam concorrência à ‘mediação de Cristo’. Essas religiões não são
salutares a não ser na medida em que participam misteriosamente na ação
mediadora de Cristo no seio da história” (GEFFRÉ, 2001, p. 178).
Ao se revelar, na humanidade de Jesus, a própria historicidade da revelação
explicita a não-absolutização de nenhum fenômeno histórico particular. Assim, nem
mesmo o evento Jesus de Nazaré pode ser absolutizado:
Nenhuma revelação histórica, nem mesmo a do cristianismo histórico
através dos séculos, pode definir a essência do cristianismo como religião
da revelação última sobre Deus. É no próprio cerne da encarnação que é
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preciso encontrar os indícios de limitação do cristianismo que o preservam
de toda tentação imperialista em relação às outras tradições religiosas
(GEFFRÉ, 2001, p. 166).

Uma vez que a dimensão absoluta só pode ser aplicada pertinentemente a
Deus, enquanto Realidade Última ou Ser Infinito, a singularidade da revelação cristã
se abre à possibilidade de se encontrar Deus também fora de Jesus, na história
concreta e nas diversas tradições religiosas: “Em outras palavras, Deus não
absolutiza uma particularidade. Nenhuma particularidade histórica é absoluta e, em
virtude desta relatividade, Deus pode aliar-se novamente à nossa história real”
(GEFFRÉ, 2001, p. 164). Mesmo que enraizado numa “particularidade histórica”
inevitável do homem Jesus de Nazaré é, paradoxalmente, nessa sua contingência e
limitação quem revela a via e essência de Deus como Salvador absoluto: “É preciso
aceitar o paradoxo da encarnação. É

enquanto o Verbo é inseparável da

humanidade deste homem que é Jesus de Nazaré que ele é universal; é em sua
propria particularidade que ele tem uma dimensão universal”. Cristo libera a pessoa
de Jesus de um particularismo que o teria feito propriedade de um grupo particular, o
dos judeus do primeiro século (GEFFRÉ, 2001, p. 165-167). Mas não existe para o
autor uma separação entre Jesus e Cristo:
Com Raymond Panikkar, estou pronto a reconhecer que há mais no Verbo
do que na humanidade de Jesus de Nazaré. Mas recuso-me a separar um
do outro, uma vez que Jesus Cristo é uma única pessoa. A tentação de
Panikkar é de valer-se de um Cristo Sabedoria preexistente, em torno da
qual giram as diversas tradições religiosas, inclusive o cristianismo histórico
(GEFFRÉ, 2001, p. 166).

Como conciliar, portanto, a particularidade histórica da revelação cristã com a
sua mensagem de salvação universal? Geffré (2001) responde a esta questão com
o significado da singularidade cristã da morte de cruz de Jesus:
Somos portanto convidados a compreender a singularidade cristã à luz da
cruz. [...]. A cruz tem um valor simbólico universal: ela é o símbolo de uma
universalidade sempre ligada ao sacrifício de uma particularidade. Jesus
morre à sua particularidade enquanto Jesus de Nazaré, para renascer em
figura de universalidade, em figura de Cristo. Cabe citar aqui esta fórmula
audaciosa de Paul Tillich: "Cristo é Jesus e a negação de Jesus. ( GEFFRÉ,
2001, p. 167).
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Isso faz com que o cristianismo se reconheça “incompleto” e se abra em
relação às outras tradições religiosas: “É no paradoxo de Jesus crucificado e
glorificado que o cristianismo cumpre os valores positivos das outras religiões,
valores que podem ter sido suscitados pelo próprio Espírito de Deus” (GEFFRÉ,
2001, p. 171). Afirmar essa ausência e carência original do cristianismo é,
paradoxalmente, fundamentar sua peculiar abertura para o outro, portanto, para o
diálogo, na consciência de sua incompletude:
Em outros termos, pode-se dizer que o cristianismo está fundado numa
ausência originária e é sempre a consciência de uma falta ou carência que
é a condição de uma relação com o outro, com o diferente, com o
estrangeiro. Assim, o cristianismo, em vez de ser uma globalidade englobante de tudo, uma totalidade fechada, é, por suas próprias origens, uma
religião dialogal, uma religião em relação ao que não é (GEFFRÉ, 2001, p.
168).

Trata-se da consciência cristã da própria lógica pascal e que solapa qualquer
pretenção despótica do cristianismo em relação às demais religiões:
[...] pode-se dizer que o ser cristão só tem consistência em seu ser para os
outros e que, à diferença de uma perfeição de ordem substancialista ou
mesmo ontológica, o ser cristão se define por um certo devir, ou uma
abertura a tudo que ele não é. Trata-se de reconhecer o outro em sua
diferença e o limite que ele nos impõe ( GEFFRÉ, 2001, p. 170).

São aspectos interessantes e muitos relevantes para a compreensão da
mediação de Jesus na perspectiva do “projeto da ética mundial” de Hans Küng
(2003a).
Para Hans Küng (2003a), a problemática cristológica levanta a questão crucial
para o diálogo inter-religioso. Embora, comumente, ele seja associado ao grupo de
teólogos da corrente pluralista, os recentes desdobramentos de sua reflexão o
situam melhor entre os teólogos denominados de “inclusivistas abertos”. Na sua
teologia as religiões universais são caminhos autênticos de salvação. Defende ser
esta a perspectiva do Concílio Vaticano II e que é necessário que o cristianismo
firme esse “respeito fundamental” que conduz ao diálogo. Como Küng justifica a
“mediação única de Jesus” como salvador universal? Sua perspectiva é de
aprofundamento da questão da “singularidade” do cristianismo: “nem absolutismo
arrogante que não dê valor a nada mais. Nem ecletismo indolente a fazer uma
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pitada de tudo. Mas um universalismo cristão, inclusivo, a pleitear para o
cristianismo não exclusividade, mas singularidade” (KÜNG, 1976b, p.92). Esta se
concretiza em Jesus Cristo (Messias) e é critério e norma determinante:
O critério do crístico, o distintivo crístico, não é algo abstrato, uma ideia de
Cristo, uma cristologia ou um sistema filosófico cristocêntrico, mas é esse
concreto Jesus, como o Cristo (Messias), como o critério e norma, - o que,
como prova dogmática, logicamente valerá também para a ética (KÜNG,
1976, p.477).

Sua postura parece, portanto, ser um “meio-termo” entre a concepção
inclusivista e a pluralista. Afirma a “normatividade” e a “singularidade” de Jesus
Cristo, porém, sem inferir que ele seja “constitutivo” para a salvação de todos: “A
interpretação cristológica de Küng, em particular sobre a relação entre Deus e
Jesus, não revela de forma explícita a afirmação decisiva de sua filiação divina”
(TEIXEIRA, 1995b, p. 73):
No Segundo Testamento a divina dignidade de Jesus, em primeiro lugar, é
concebida como funcional, e não física e metafisicamente. Decerto ela
caracteriza a pessoa de Jesus em sua natureza, não como declaração
abstrata (cristologia da natureza), mas como declaração salvífica destinada
a nós, homens (cristologia funcional) (KÜNG, 1976b, p.389).

Ele leva a termo sua cristologia como pano de fundo de sua reflexão, não a
elevando ao plano ontológico, em momento algum. Está convencido, porém, de ser
Jesus Cristo o Filho de Deus, em consonância com a tradição da Igreja. Mas sua
intenção “é tornar acessível essa verdade aos homens de nosso tempo”
(QUEIRUGA, 1998, p. 51).
Atribuindo a Jesus a “singularidade” e a “normatividade”, Küng impede o
nivelamento dele face aos demais mediadores. Ele não pode ser equiparado a
nenhum outro mediador; sua pessoa histórica distingue-o de todos os outros (KÜNG,
1976b, p. 181). A afirmação da “singularidade” e da “normatividade” de Jesus não
significa exclusividade e nem muito menos a visão de Cristo acima das religiões. Ao
propor a “criteriologia inter-religiosa”, tal equívoco fica esclarecido quando afirma
que cada tradição tem o seu “critério específico”. E uma vez confrontada, à luz do
cristianismo, deve ser questionada pelo “específico cristão”: Jesus Cristo. O autor
estabelece, portanto, uma crítica e uma autocrítica: “Por isso, a crítica responsável
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das posições dos outros pressupõe uma decidida autocrítica” (KÜNG, 1999a, p.272).
Sugere ver as religiões a partir de Jesus Cristo e ver a si próprio a partir da crítica
das outras tradições.
Algumas críticas são feitas a Hans Küng sobre a sua cristologia. Isso o coloca
não muito “definido”, em consenso entre os teólogos, quanto à sua postura no
debate do diálogo inter-religioso. Dupuis vai inserí-lo entre os pluralistas em razão
da maneira como ele estabelece a “divindade de Jesus” que, no seu parecer,
permanece incompleto e inconcludente (TEIXEIRA, 1998). Erro que decorre do
centramento numa “cristologia funcional” que não põe o fundamento último da
identidade de Jesus como Filho de Deus.
Para Dupuis, Küng é teólogo pluralista75 pelo modo como ele estabelece a
“unicidade de Jesus”. O modo de Küng estabelecer a “diferença” de Jesus
permanece incompleto e inconcludente. Isso é fruto do centramento numa
“cristologia funcional”. Este aspecto não consegue colocar o “fundamento último da
realidade de Jesus, a saber, sua identidade pessoal como filho de Deus” (DUPUIS,
1991, p.270-270). A unicidade de Jesus Cristo tem um fundamento muito frágil: são
termos funcionais (Encarregado, Advogado, Porta-voz, Procurador, Enviado,
Representante e outros). A crítica de Dupuis é que tais termos não expressam o
decisivo da “única filiação divina de Jesus” (DUPUIS, 1991, p.219).
Ao demonstrar a “unicidade de Jesus” embasando-se em determinados
valores “evangélicos”
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, o autor pensa que, muito embora contribuam para a

diferença e a especificidade de Jesus, na realidade eles não podem exercer uma
função determinante ao torná-lo e reconhecê-lo “constitutivamente único” (DUPUIS,
1999 a, p.411). Só uma cristologia que os mantenha no plano ontológico é capaz,
para Dupuis de pôr um fundamento último da realidade de Jesus sobre base sólida.
É nessa cristologia que a “unicidade” e a “universalidade” de Jesus encontram base
de sustentação: “Só essa identidade pessoal de Jesus como Filho pode estabelecer
a ‘diferença’ de Jesus Cristo” (DUPUIS, 1999 a, p.411). É assim que, para Dupuis,
75

A categoria pluralista é aplicada aos teólogos que, na perspectiva do diálogo inter-religioso,
admitem a pluralidade de caminhos de salvação presente em todas as religiões.
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Os valores a que Dupuis alude são: o Reino de Deus anunciado por Jesus, o projeto humano
proposto, a denúncia da injustiça, a opção pelos pobres, a mensagem de amor universal e outros
(DUPUIS, 1999, p.411).
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se esclarece os riscos da cristologia funcional de Küng e se classifica a identidade
de Jesus para o Cristianismo:
Dessa maneira se estabelece teologicamente não só seu caráter ‘normativo’
em relação aos outros fundadores religiosos, mas também sua necessária
mediação como ‘constitutiva’ da salvação para os homens tal como a
entende a tradição cristã (DUPUIS, 1991, p.270).

É em função da crítica dirigida à sua cristologia por Dupuis que Faustino
Teixeira o situa entre os teólogos “inclusivistas abertos”. Porém, recorda que sua
cristologia não afirma a “constitutividade” de Jesus como mediador da salvação de
todas as religiões. Para os teólogos chamados de “inclusivistas abertos” a
“constitutividade de Jesus como salvador” é sem dúvida um ponto consensual. Eles
reconhecem a salvação nas demais tradições religiosas através de seus próprios
mediadores e escrituras, porém não sem algum vínculo com o mistério de Cristo.
Diante de tais observações sobre o sentido de Jesus como “Único Mediador”
é pertinente, teologicamente, afirmar que, o processo de salvação continua a
acontecer de maneira independente nas outras tradições religiosas mesmo
afirmando o primado de Jesus Cristo como “figura integral da salvação de Deus”?
Na linha dos teólogos inclusivistas abertos, pode-se afirmar que em Jesus
Cristo a revelação do mistério de Deus alcança sua “plenitude qualitativa” ou de
“intensidade”. Assim, para a tradição cristã, esta revelação é única e nenhuma outra
revelação deste mistério “pode se igualar em profundidade àquilo que aconteceu
quando o Filho divino encarnado viveu em chave humana,

numa consiência

humana, a sua própria identidade de Filho de Deus”. Reconhecer esta “plenitude
qualitativa” da revelação em Jesus Cristo, “não impede o exercício da gratuidade da
automanifestação de Deus por meio dos profetas e sábios das outras tradições
religiosas, que perdura no tempo” (DUPUIS, 1999b, p. 346-347).
Em vista da urgência do diálogo inter-religioso e do aprofundamento da
compreensão da “mediação única de Jesus”, a cristologia deve continuar a
aprofundar a sua reflexão. Um exemplo é a explicitação e compreensão da
expressão de origem paulina, que diz haver um só Deus e um só homem, Cristo
Jesus, que é o único Mediador entre Deus e os homens (1 Tm 2,5). Com esse
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objetivo o teólogo Hurtado77 defende ser essa uma das incontornáveis questões da
cristologia contemporânea.
Na trajetória desse empreendimento, um primeiro esforço é a distinção entre
a fórmula “Jesus Mediador” e a fórmula “Jesus intermediário”:
O Segundo Testamento convida a reconhecer que Jesus não é só um
intermediário, e sim um mediador. Jesus deve ser confessado como
verdadeiro homem e verdadeiro Deus, como aquele que não é menos
homem por ter “nascido de Deus”, nem menos Deus a pretexto de ter
nascido de mulher (HURTADO, 2008, p.331).

Afirmar a “mediação” de Jesus Cristo significa dizer que o ser mesmo de
Deus se manifestou pessoalmente nele, em seu Verbo encarnado, Jesus de Nazaré.
Nas palavras de João: “Quem me vê, vê o Pai” (Jo 14,9), pode-se entender essa
conceituação. É na “encarnação” que se compreende a “Mediação”:
É o verbo encarnado quem é o Mediador; não o Verbo em si mesmo, mas o
Verbo feito carne. A pertença radical ao ser de Deus e ao mesmo tempo à
existência singular de um ser humano é o que faz possível ser Mediador.
Somente Jesus Cristo pode unir um e outro, Deus e homem, neste ser
humano singular no qual Deus mesmo se mostrou e se fez conhecer
(HURTADO, 2008, p. 332)

Logo, é próprio do “Mediador” unir em si mesmo os termos que reúne.
Compreendendo a “Mediação”, na perspectiva da encarnação, será possível
distinguir esse termo de uma concepção geral imprecisa ou vaga de intermediário
entre Deus e os homens: “A Mediação do Filho de Deus é a Mediação humana de
Deus mesmo, porque a mediação no humano deve ser compreendida como o
princípio de uma páscoa permanente” (HURTADO, 2008, p.333).
Em prol da garantia da compreensão do paradoxo da cristologia que afirma a
divindade de Jesus Cristo, não se pode relativizar a importância de sua humanidade.
Daí a tarefa de pensar o “Verbo encarnado”. Só é possível falar da mediação do
Filho “porque se trata do Verbo de Deus feito homem, que é Mediador entre Deus e
77

O teólogo “Manuel Hurtado (2008) é doutor em teologia pelas Faculdades Jesuítas de Paris
(França), onde defendeu a tese intitulada La doctrine de l`Incarnation em théologie chrétienne dês
religions: Ses enjeus pour Le débat contemporain. É professor de teologia sistemática na
Universidade Católica Boliviana (Cochabamba) e na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAJE
(Belo Horizonte, MG). “Trabalha no Departamento de Planejamento Acadêmico do Instituto Superior
de Filosofia e Humanidades ‘Luis Espinal’ (Cochabamba, Bolívia). Tem experiência no ensino da
cristologia, antropologia teológica, teologia trinitária e teologia cristã das religiões.
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os homens” (HURTADO, 2008, p.333). É fundamental nesse homem a
particularidade da encarnação, “neste Jesus” (At 2,32):
Que Jesus tenha nascido num povo particular e concreto, que tenha
nascido numa dada cultura, numa época concreta, quer dizer que foi
profundamente marcado pela história dos homens, e isto quer dizer que,
além da centralidade de sua particularidade histórica (varão judeu, asiático
etc), significa que Jesus é verdadeiramente Mediador entre Deus e todo ser
humano, seja este varão ou mulher, ocidental ou asiático, semita ou
caucásio. Paradoxalmente, a particularidade de Jesus torna possível que
ele se identifique com todo ser humano que esteja em algum lugar e tempo.
É uma tarefa fundamental para a cristologia pensar radicalmente o alcance
deste paradoxo vital para a fé cristã (HURTADO, 2008, p.333).

Trata-se da humanidade e divindade de Jesus Cristo: "O Mediador não é
somente Deus e nem é somente homem"(HURTADO, 2008, p. 330). Entender-se-á
que o Mediador só pode ser Mediador se não se renuncia a ser Deus sem o homem
e a ser homem sem Deus: “Deus sem cessar de ser Deus, pode manifestar-se na
experiência dos homens, e que o homem pode ser em sua humanidade, expressão
da divindade. Esta é a mediação como páscoa, como movimento, como transição,
como passagem” (HURTADO, 2008, p.334).
Diante dessas ponderações é possível compreender a distinção entre
“Mediador” e “intermediário”. Urge essa explicitação quando a cristologia deve dar
conta da “unicidade” do Filho de Deus, mediante a uma quantidade de
intermediários, “ou inclusive de ‘mediadores” que existem nas outras tradições
religiosas.
É possível, no contexto do diálogo inter-religioso falar de Jesus como o
caminho, a verdade e a vida? Cabe aqui recordar que o nestorianismo estrito é a
posição que recusa atribuir ao Verbo de Deus o que acontece com o homem
Jesus(seu nascimento, sofrimento, morte etc). Esta posição teológica não aceita
dizer que o Verbo de Deus nasceu de Maria, que morreu na cruz. No fundo sua
dificuldade é aceitar que “a natureza humana e a natureza divina se uniram numa
pessoa, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação” (HURTADO,
2008, p. 335) em Jesus Cristo. Separa-se o homem Jesus do Verbo de Deus. Não
afirmar o contrário, hoje, é o risco de se cair no nestorianismo. Sabe-se que é por
esforço de fazer crescer o diálogo na perspectiva da teologia das religiões. Porém
seria trair a verdade ímpar do cristianismo:
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Se esta última afirmação não é respeitada na teologia das religiões, poderia
haver o risco de nestorianismo, sobretudo se não se matizam suficientemente as posições que, a pretexto de defender a autonomia do homem
Jesus assim como a particularidade do enraizamento histórico, do homem
Jesus, consideram que as manifestações fenomênicas do divino (avataras)
nas culturas e religiões são de fato equivalentes à manifestação acontecida
no homem Jesus. Seria considerar que Jesus de Nazaré é um avatar a mais
entre os muitos que existiram como Krishina, Rama ou Buda, quer dizer,
uma manifestação terrestre do divino. Ao máximo seria considerar Jesus
Cristo como um Teóforo, um portador do divino e não a união segundo a
hipóstase (HURTADO, 2008, p.335).

Para a tradição cristã a “unicidade” de Jesus se fundamenta no fato de
compreender que ele é o único que em sua própria pesssoa une o divino e o
humano, Deus e o homem. Esta é uma afirmação de identidade da comunidade de
fé cristã e por isso mesmo no diálogo com as demais tradições não pode, por um
lado ser negada e, por outro, imposta. A fé é sempre uma adesão livre da pessoa
que acolhe a revelação:“Neste sentido, deve-se ressaltar o alcance único da
afirmação e da confissão da comunidade cristã: Jesus é único num sentido único,
não único no sentido de que todo profeta ou patriarca é único, mas no sentido da
união hipostática” (HURTADO, 2008, p. 336).
Pode-se também cair no monofisismo que é o contrário do nestorianismo.
Para a identidade cristã, a unidade da pessoa não suprime a diferença entre as
naturezas: "uma pessoa em duas naturezas". Logo, se um diálogo inter-religioso
precisa partir da própria identidade, o cristianismo não pode abdicar da “unicidade”
de Jesus. Mas isso não significa negar “que Deus possa se conunicar na
multiplicidade de experiências humanas e religiosas; não obstante, uma teologia das
religiões, feita a partir da fé cristã, também tem de reconhecer que Deus se
comunicou em Jesus de uma maneira única” (HURTADO, 2008, p.336).
Cabe reconhecer que, ao longo dos séculos, infelizmente, essa afirmação da
“unicidade” de Jesus foi por muitos interpretada como uma afirmação de caráter
imperialista, colonialista e inclusive despótico. Ela de fato quis se impor ao longo da
história. Daí as consequências de que esta afirmação ficou insustentável. Ela foi,
motivação de violência durante muitos séculos. Contudo, temperar ou mitigar a
radicalidade dessa afirmação cristã “seria cair na tentação de relativizar o alcance do
enunciado pascal da fé cristã"’ (HURTADO, 2008, p. 336).
A encarnação do Filho de Deus pontua que ele compartilhou “em tudo a
condição humana”. Vivenciou também a morte, e morte de cruz. E aceitar que ele
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pôde se encarnar em muitos indivíduos e em vários lugares e em muitas vezes na
história é solapar a encarnação. Só na compreensão da categoria hipóstase é
possível afirmar que a unicidade de Jesus Cristo é a união de Deus e do homem
numa única e mesma pessoa do Verbo encarnado de Deus. Se a comunidade cristã
tem a tarefa de dar a razão desta verdade, no espírito do diálogo inter-religioso, o
caminho é conciliar a cristologia com uma boa teologia do Espírito:
Não se pode deixar de pensar uma relação entre Cristo e o Espírito. Não há
cristologia sem uma teologia do Espírito. Como diz muito bem Michel
Fédou: ‘O único não está só’. Único Encarnado está vinculado radicalmente
a seu Espírito por quem Jesus de Nazaré, Verbo encarnado, continua
agindo, mesmo onde sua carne não é reconhecida ou não é visível. O
Verbo age mas ‘não sem’ a sua carne; Jesus Cristo age mas ‘não sem’ o
seu Espírito; o Espírito age mas ‘não sem’ Jesus. O monogenés, o Filho
único encarnado, age em seu Espírito no coração daqueles que vivem deste
mesmo Espírito (HURTADO, 2008, p. 337).

É o Espírito do Filho atuando, permanentemente que atualiza e torna
presente a Mediação de Jesus Cristo nas culturas e nas religiões. Não é separado o
Logos de Deus proferido antes da encarnação de Jesus Cristo, da carne que
assumiu num determinado momento da história. “Neste sentido, a teologia do Verbo
de Deus, do Logos do qual já falaram os Padres da Igreja, pode ser interpretado e
prolongado hoje por uma teologia do Espírito” (HURTADO, 2008, p.337). Geffré,
como foi mencionado, compactua com a mesma reflexão:
Segundo a grandiosa visão dos Padres da Igreja, pode-se afirmar a
presença universal do “Logos” como o princípio universal da manifestação
de Deus e da salvação em todas as religiões da humanidade, mas com a
condição de acrescentar que se trata da presença universal do Verbo
encarnado em Jesus de Nazaré e da presença do Espírito de Cristo
ressuscitado (GEFFRÉ, 2001, p.156-157).

Para Hurtado, o que dificulta a aceitação da “unicidade” de Jesus Cristo para
a teologia das religiões é o fato de “concebê-la como a base da exclusão, do
menosprezo e do desdém de outras tradições religiosas” (HURTADO, 2008, p.338).
Contesta-se essa concepção questionando se não teria sido melhor da parte de
Deus uma “distribuição mais equitativa”. Qual a justificativa de uma “única
encarnação” em Jesus Cristo? Isso não coloca as demais religiões em pé de
inferioridade diante do cristianismo? Questão crucial e importante para o diálogo
entre as religiões. Uma perspectiva de resposta é perceber que “no cristianismo não
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podemos pensar a unicidade à margem das exigências da kénosis”(HURTADO,
2008, p. 338).
No texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios 2, 6 encontra-se a seguinte
afirmação: Cristo Jesus "não se agarrou egoisticamente (hapargamós) ao seu ser de
natureza divina". Acontece nessa lógica a exclusão radical “da suspeita de que o
Filho Único teria confiscado por egoísmo a herança de seu Deus e Pai” (HURTADO,
2008, p.338). Ressalta-se o despojamento e a renúncia daquilo a que teria direito. A
cruz sinaliza que o unigênito não guarda em si nem um pouco de egoísmo. E,
paradoxalmente, esse Filho único tem irmãos.
Pode-se concluir que, apesar do esforço “hermeneutico” dos teólogos aqui
apresentados, continua como grande desafio a compreensão da revelação de Deus
definitivamente em Jesus Cristo e sua única mediação em vista do diálogo interreligioso e da “ética mundial”. Se por um lado o teólogo cristão não pode omitir o
caráter de irreversibilidade definitiva da revelação de Deus em Jesus(unicidade
constitutiva), por outro o diálogo inter-religioso autêntico exige que se leve a sério a
“singularidade” e diferença das outras tradições religiosas. Será um equívoco tanto
incorporar as tradições religiosas no cristianismo, sendo este seu “acabamento”,
como também nivelá-las por igual.
Por outro lado, se bem entendida a unicidade, ela implica a relação com os
outros que, em Jesus Cristo, é fraterna horizontalmente e verticalmente filial de Deus
conosco no Filho único. Aspectos para um interessante caminho do diálogo com as
demais religiões. Diante dos desafios suscitados pelo diálogo do cristianismo com as
outra tradições religiosas é mister que ele deva se fundamentar numa reflexão
teológica responsável, mantendo a normatividade da cristologia. Isso implica em
abandonar a tentação do “cristomonismo” e abri-se à dimensão “pneumatológica” da
mesma78.
A questão da verdade do cristianismo não pode ser confundida com a
questão da sua superioridade. Falar na perspectiva do diálogo inter-religioso da sua
78

O Cristomonismo (Χριστος - Cristo; Μονος - isolado;) foi um desiquilíbrio na Igreja Católica em
nível de "consciência eclesial" (diferente de Doutrina). Criou-se por um tempo, na Igreja uma
Cristologia sem uma Pneumatologia paralela, ou seja, um Jesus totalmente separado do Espírito
Santo, logo assim uma Eclesiologia Institucional excluindo a sua dimensão Carismática. No ano 60
d.C com a morte de Policarpo, o montanismo colaborou com a entrada do Cristomonismo.No
período de Cristandade, o Cristomonismo foi muito favorecido abafando cada vez mais o Espírito
Santo reduzindo a manifestação da dimensão mística, que acabou sendo vista com "suspeitas", daí o
porque de tanto martírio. (CRISTOMONISMO, 2008)..
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identidade é abordá-la e compreendê-la como “singular” e “relativa”, ao mesmo
tempo. Isso significa que só pode ser apreendida na relação, não podendo prescindir
das outras tradições religiosas. Brilhante a sugestão de Faustino Teixeira nessa
dimensão:“Viver a fé na era do diálogo inter-religioso ensina-nos a pensar o absoluto
que reivindicamos como um absoluto relacional e não como um absoluto de
exclusão ou de inclusão” (TEIXEIRA, 1998, p.142). Não se pode alimentar uma
“identidade” que não esteja aberta ao “diálogo”, à alteridade.
Por fim, o “critério especificamente cristão”, proposto por Hans Küng (2003a)
possibilita uma compreensão da “mediação única de Jesus”, sem comprometer a
abertura para o diálogo inter-religioso. Deve-se compreender a categoria “Único
Mediador”, a partir do critério “especificamente cristão”. Assim tornar-se-á possível o
diálogo com as outras tradições religiosas sem abdicar da própria identidade cristã.
As demais religiões devem compreender a “Mediação Única” de Jesus como
“especificamente cristão” e não como pretensão de superioridade a elas.
“Segundo o critério especificamente cristão, uma religião é verdadeira e boa,
em sua teoria e em sua práxis, se deixa sentir o Espírito de Jesus Cristo” (KÜNG,
1999a, p.283). O critério possibilita uma compreensão da “fé específica” na dinâmica
interna e externa da verdade da religião: “Caso se queira chegar a uma solução no
tocante à questão central da verdadeira religião, é indispensável distinguir entre uma
perspectiva externa e uma perspectiva interna” (KÜNG, 1999a, p.283).
Ao acrescentar no “critério especificamente cristão” a “perspectiva interna” da
verdade, Hans Küng pontua que a verdadeira religião é aquela na qual o sujeito
vivencia a fé. É o que chama de “verdade existencial”. A conclusão dessa
perspectiva é que somente numa religião se encontra o sentido fundamental para a
própria vida. É impossível encontrá-lo simultaneamente em várias. Admite-se,
existencialmente, que haja verdade nas outras religiões desde que não estejam em
oposição ao “especificamente cristão”. As religiões podem até completá-lo e
enriquecê-lo. Aplicado à categoria Jesus como “Único Mediador”, o critério
especificamente cristão acrescido da perspectiva interna da verdade vence barreiras
e preconceitos em torno da questão, possibilitando o diálogo inter-religioso e a
construção da “ética mundial”. Jesus Cristo como “plenitude da revelação” e “Único
Mediador”
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“existencialmente” como verdade absoluta. Nesse específico é acrescida a
“perspectiva interna”, a qual acentua que a verdadeira religião é aquela na qual se
vive a fé (existencialmente). Assim, somente numa religião se encontra o sentido
fundamental para a própria vida, e não simultaneamente em várias. Essa
perspectiva existencial não exclui que haja verdade nas religiões, mas desde que
não estejam em oposição à mensagem de Cristo. Logo, a “mediação única de
Jesus” é critério específico cristão, dentro da sua “perspectiva interna” e vivida
“existencialmente” como verdade absoluta pelo cristão. Nada impede que essa
“verdade específica cristã” seja enriquecida pelos mediadores das outras tradições
religiosas. Elas podem até ajudá-la melhor explicitar o sentido da “mediação única
de Jesus” como também serem enriquecidos com ela. É pensar de “modo relacional”
o que para o cristão é verdade absoluta, única e existencial: Jesus como único
mediador.
Se isso vale para a cristologia, não será diferente com relação à eclesiologia.
Como abordar a questão da pertença à Igreja, especificamente da Igreja católica,
para se encontrar a salvação? Somente a Igreja católica salva? Ela é a verdadeira
Igreja de Cristo? Esbarra-se novamente com o problema da verdade nas religiões.
Que tipo de eclesiologia poderá ajudar no diálogo inter-religioso e na configuração
de uma “ética mundial”? A concepção de uma eclesiologia exclusivista é outro
desafio para o cristianismo no cenário da diversidade e do pluralismo religioso
colocando em jogo sua contribuição no projeto da “ética mundial”.

4.2.3 Eclesiologia exclusivista e o desafio do diálogo inter-religioso

A concepção eclesiológica está intimamente ligada ao tipo de cristologia que
a fundamenta e dela decorre. Existem posturas eclesiocêntricas que dificultam ou
impedem o diálogo entre as religiões:
Um dos desafios mais prementes para a eclesiologia é a reflexão da sua
relação ad extra, com o ‘outro’, social e religioso, que se manifesta numa
diversidade de formas a partir das quais e com as quais apresenta suas
exigências para o diálogo. O ‘outro social’ e o ‘outro religioso’ têm
identidades não apenas definidas, mas também legitimamente autônomas e
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o reconhecimento desse fato é um a priori a qualquer tentativa de
aproximação e de diálogo. Sem esse reconhecimento, frente ao outro não
há diá-logos, mas monó-logos: a Igreja fala consigo mesma, com verdades
totalizadas na interioridade absolutizada do imobilismo teológico e
doutrinário (WOLF, 2004, p.42) .

Tudo isso se deve ao fato de como foi interpretada, pelo cristianismo, a
questão da sua “verdade” e “singularidade”, no decurso da história. Infelizmente nem
sempre ele possibilitou uma abertura salutar ao horizonte da alteridade. Categorias
como “domínio”, “posse absoluta” da verdade, presentes na reflexão, testemunham
essa lacuna: “Se junta a isso uma preocupação de ‘fidelidade’ à tradição garantida
pela observância de uma ortodoxia muitas vezes impiedosa” (SCHILLEBEECKX,
1994, p.211). O sentimento de autossuficiência e arrogância identitária provoca
atitudes defensivas ou agressivas, embora ressalte Hans Küng que não se pode
“confundir a grande causa cristã com as atuais estruturas da Igreja e seu estreito
aparato, entregado aos seus administradores, por vezes tão mesquinhos, a defesa
da causa cristã” (KÜNG, 2004a, p. 27) 79.
Para Christian Duquoc (2001), a pretensão que a Igreja católica assumiu, ao
longo da história de ser a detentora da verdade com certeza absoluta se vincula ao
exercício da violência institucional. A cumplicidade que vincula a convicção de
possuidora da verdade absoluta com a violência é recorrente na história da Igreja.
Os conflitos provocados pela Igreja, seguidos muitas vezes de violência, não
decorrem de suas “deficiências humanas” ou “imperfeições”, mas de uma firme
persuasão sobre seu privilégio supremo: testemunhar a verdade na história80.
O
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expressões

eclesiológicas do Concílio Vaticano II de conteúdo semântico problemático, senão
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Hans Küng está convencido de que “aquele sobre quem o cristianismo se fundamenta, Jesus de
Nazaré, no que diz respeito aos assuntos em questão, não haveria hoje de tomar atitudes
semelhantes àquelas tomadas pelas autoridades romanas”. O autor cita fatos concretos que
justificam sua crítica: impedimento de matrimonio entre confissão religiosa diversa, invalidade da
eucaristia e da ordenação dos pastores protestantes, proibição do uso comum de espaços
celebrativos, silêncio obsequioso imposto a professores e teólogos. O autor não desconhece que,
infelizmente a Igreja, representada por alguns de seus líderes, teve conivência nos “erros na questão
da escravatura, na questão da mulher, na questão da classe social e na questão da raça, bem como,
com “os donos” do poder no menosprezo dos desprezados, tiranizados, oprimidos e explorados [...].
Em toda a parte tem cabimento aqui à crítica, uma crítica impiedosa “(KÜNG, 2004a, p.21). Reflexão
corajosa e verdadeira. Pontuações que servem para um sincero exame de consciência das muitas
estruturas e dinâmicas pastorais e evangelizadoras da Igreja.

80

Duquoc (2001, p. 135), sublinha que a inquisição não nasceu do laxismo, mas do exercício zeloso
pela fé e a verdade.
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pelo menos discutível no momento atual. São expressões que parecem reafirmar a
perspectiva de uma Igreja como única verdadeira e fechada ao diálogo.81São
expressões como as seguintes: só a Igreja “possui a plenitude dos meios de
salvação”,82os fiéis das outras tradições estão “ordenados” à Igreja (LG, 16) 83·. Para
Claude Geffré a expressão “plenitude” aplicada à Igreja não deixa de ser ambígua.
Sua observação diz que:
Afirmar que a plenitude da verdade encontra-se no cristianismo, não é
afirmar que ela encontra-se só na Igreja católica, na medida em que ela não
é senão uma das figuras históricas do cristianismo. E o cristianismo, mesmo
na sua tradição histórica, é somente uma das expressões da plenitude do
mistério de Deus como se manifesta no Segundo Testamento (GEFFRÉ,
1999, p.257).

O recurso a tais expressões, infelizmente, vem sendo utilizado de modo
discriminatório com respeito às outras tradições religiosas, confirmando toda essa
crítica apresentada. O conceito de “plenitude dos meios de salvação” (D.I nº22)
81

Ilustrando essa perspectiva do magistério eclesiástico atual Leonardo Boff em seu artigo “Igreja
católica: uma seita?” afirma que “O mais grave ocorreu logo em seguida com a publicação de cinco
questões sobre a igreja, oriunda da Congregação da Doutrina da Fé e aprovada pelo Papa, na qual
se repete o que o então Cardeal Ratzinger em 2000 enfatizava no documento Dominus Jesus,
verdadeiro exterminador do futuro do ecumenismo: a única Igreja de Cristo subsiste somente na
Igreja Católica, fora da qual não há salvação. As demais "igrejas" não o são, pois possuem apenas
"elementos eclesiais" e a Igreja Ortodoxa, tida como uma expressão da catolicidade foi rebaixada a
simples igreja particular. Estas posições reacendem a guerra religiosa quando todos estão buscando
a paz, cuja realização é enfraquecida pela Igreja. (BOFF, 2007). Hans Küng (2006), também
manifesta sua insatisfação com os rumos do magistério no atual pontificado: [...] “mas ele (o Papa)
decepcionou o mundo. A partir de então, não mostrou o menor sinal de renovação; pelo contrário,
não deixou de andar na contramão das conquistas do Concílio: na revalorização da velha missa em
latim, na reintrodução da oração pela “conversão” dos judeus e, agora, até com a suspensão do
castigo eclesiástico imposto aos inimigos do Concílio. [...] o Papa Bento XVI corre grande risco de
passar para a história como o Papa das brusquidões: primeiro, negou o caráter de Igreja aos
protestantes, depois, em sua infeliz Conferência de Regensburg marcou o Islã com o estigma da
desumanidade, e agora, ofende os judeus readmitindo na Igreja um negador do Holocausto.”
(Instituto humano Unisinos, 2006).

82

Na Carta encíclica Redemptoris Missio de João Paulo II sobre a missão, no nº 55 se afirma: “O
diálogo deve ser conduzido e realizado com a convicção de que a Igreja é o caminho normal de
salvação e que só ela possui a plenitude dos meios de salvação” (RM 55). (IGREJA CATÓLICA,
1990). O diálogo praticamente é aqui desconhecido. Esta postura causou estranheza a muitos
teólogos comprometidos com o diálogo inter-religioso. Um deles, J. Hick afirma sobre esse número da
encíclica: “fica claro que a intenção por trás disso não é a de cancelar o ímpeto de converter toda a
raça humana a uma fé cristã explícita” (HICK, 2000, p.121).
83

Conforme Faustino Teixeira “Uma idéia correlata com esta de ordinantur, tomada de São Tomás de
Aquino, é a de eclesialização da graça, segundo a qual a Igreja seria a expressão mais perfeita da
ação do Espírito, e esta ação tenderia a levar todos os seres humanos à comunidade onde ela
pudesse melhor se expressar, ou seja, à Igreja. Esta idéia que encontrou forte resistência entre os
Reformadores continua ainda presente no campo católico” (TEIXEIRA, 2002, p.118).
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utilizado na polêmica declaração “Dominus Iesus”

84

mostra esta concepção

eclesiocêntrica. Recorre-se a este conceito para fazer a distinção entre os membros
da Igreja em relação aos adeptos das outras religiões. Estes estariam em “situação
gravemente deficitária”.
Não é diferente também o espírito das declarações da Comissão Teológica
Internacional (1997) sobre o cristianismo a as religiões. O nº 61 afirma que “somente
na Igreja, que está em continuidade histórica com Jesus, pode-se viver plenamente
seu mistério”. Ela é “o lugar privilegiado da ação do Espírito (nº56 e 61)". E ao
enfatizar a necessidade da Igreja para a salvação e de “ordenação” para os não
cristãos, a declaração não deixa clareza sobre a questão da função salvífica das
outras religiões. O máximo que deixa entrever nesse assunto é a possibilidade de
uma “certa função salvífica” das outras religiões. Mas logo em seguida explicita que
tal função não pode ser equiparada “à função que a Igreja realiza para a salvação
dos cristãos e dos que não o são” (nº84 e 86). (COMISSÃO Teológica Internacional,
1997).
O rápido voo sobre o cenário da atual eclesiologia do recente magistério
ilustra a dificuldade provinda do “embaraço” eclesiológico para o diálogo interreligioso e consequentemente, para o “projeto da ética mundial”. Ele dificulta o
avanço da reflexão. O trabalho hermenêutico das expressões cunhadas pela
tradição fica dificultado. Elas são de tais formas decisivas e vinculantes para a
tradição que torna quase impossível este urgente e necessário trabalho. Mas se faz
necessário um “salto qualitativo” na eclesiologia. Esse salto deve concretizar um
enunciado mais aberto da mesma tradição doutrinal, porém em chave de leitura no
contexto do crescente pluralismo religioso85. É necessário uma eclesiologia que
84

A declaração Dominus Iesus trouxe muita crítica e polêmica dentro e fora da Igreja católica. Seu
perfil é apologético e gerou grande mal estar entre os teólogos comprometidos com o diálogo
ecumênico e inter-religioso. Criou-se uma idéia de descompromisso da Igreja católica com o
empenho ecumênico. Podem-se citar duas pontuações que ilustram esse quadro. Walter, Card.
Kaspers, atual presidente do Pontifício conselho para a unidade dos cristãos disse sentir-se ofendido
pessoalmente bem como vários de seus amigos (KASPERS, 2001, p. 128. Outra reação veio do
teólogo Michael Amalados que, ao avaliar esses recentes documentos da Igreja Católica, incluindo a
declaração em questão, afirma que os mesmos oferecem “razões suficientes para suspeitar de seus
motivos”. Para Amaladoss a pretensão de superioridade presente em atitudes da Igreja Católica, que
advoga a plena posse dos dons a oferecer, “é uma atitude que não ajuda ao diálogo”. (AMALADOSS,
2001).
85

Jaques Dupuis (1999b), ciente da necessidade do avanço nesse campo eclesiológico, afirma: “A
mudança de paradigma pela qual se passou do eclesiocentrismo ao cristocentrismo representa de
fato uma importante reviravolta, repleta de consequências não só para uma teologia das religiões
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possibilite o diálogo inter-religioso.
Como fazer para que tais afirmativas eclesiológicas sejam parceiras do
diálogo inter-religioso e não acentuem uma postura eclesiocêntrica? Uma importante
indicação, já mencionada anteriormente, é apresentada pelo teólogo Claude Geffré:
o exercício hermenêutico de interpretar a mensagem cristã no novo contexto do
pluralismo religioso. Isso significa admitir que a mensagem possibilite não apenas
uma interpretação, mas esteja aberta a permanentes releituras, recepções e
reinterpretações. Essa hermenêutica não se restringe aos textos fundadores do
cristianismo, mas também a tudo que se diz respeito da grande tradição cristã.
Nessa perspectiva teológica ele propõe uma hermenêutica conciliar: “as definições
conciliares devem ser interpretadas à luz da dinâmica de correlação crítica entre a
experiência cristã fundamental e as novas e atuais experiências humanas”
(GEFFRÉ, 2001, p.46). Significa compreender hemeneuticamente que determinadas
formulações, assumidas pelo magistério da Igreja em determinado momento
histórico, podem ser transformados em outro momento. A razão dessa reformulação
está justamente na própria mudança de seu alcance semântico e de sua
significação86. Essa “dinâmica hermenêutica” pode ser no novo momento histórico, a
garantia de fidelidade à própria afirmação de fé (GEFFRÉ, 2001, p. 49).
Nessa perspectiva compreende-se que existem afirmações eclesiológicas nos
documentos do Concílio Vaticano II (1987a, p. 599) que devem ser entendidas no
âmbito da comunidade particular:
Cremos que esta única religião verdadeira se encontra na Igreja católica e
apostólica, à qual o Senhor Jesus confiou o encargo de levá-la a todos os
homens [...] (DH 1); Só pela Igreja católica de Cristo, que é o instrumento
geral da salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação
(UR 3); Esta Igreja, peregrina na terra, é necessária para a salvação (LG
14); Os que ainda não receberam o Evangelho se ordenam por diversos
modos ao Povo de Deus (LG 16).

(inclusivismo contra exclusivismo), mas para a teologia em geral. Implica um radical “descentramento”
da Igreja, que se encontra agora “re-centrada” sobre o mistério de Jesus Cristo. É este último, e não a
Igreja, que está no centro do mistério cristão; a Igreja é, ao contrário, um mistério derivado, relativo,
que encontra nele sua razão de ser.”
86

O teólogo Juan Luis Segundo tem linha de raciocínio similar ao afirmar que “nenhuma fórmula é,
indefinidamente, plena e perfeita na expressão da verdade. Assim, deve ser complementada cada
vez que novas experiências de fé ou novos conhecimentos humanos exigem resolver questões, ou
descartar erros que a antiga fórmula não podia prever”. Diz Segundo: “as fórmulas têm que ser
reformadas para que a verdade que veiculam seja e permaneça viva”: (SEGUNDO, 1991, p. 388-389.
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Aqui vale lembrar a teologia de Hans Küng (2003 a) que, na proposta da
criteriologia sobre a verdade das religiões, pontua que esta não constitui monopólio
de nenhuma religião. Porém, não significa que as religiões não tenham “critérios
específicos” de verdade. Estes, válidos e fundamentais, encontram sua relevância e
obrigatoriedade no âmbito interno de cada confissão religiosa, não podendo,
contudo, estender-se objetivamente às outras tradições religiosas.
Fazendo jus a essa “criteriologia” de Küng, certas assertivas comuns na
tradição cristã e católica devem ser situadas corretamente em prol do diálogo. É
preciso compreendê-las na categoria de “afirmações de fé”. É expressão de uma
linguagem de “confissão de fé” e traduzem uma “verdade existencial”, plausível para
a comunidade própria crente. Expressões como estas citadas acima dizem, em
linguagem confessional, a experiência pessoal ou coletiva que comunica uma
profunda convicção que marca a identidade cristã. Não podem, porém, ser
entendidas como “linguagem objetivante ou constatante”. São verificáveis de forma
plausível dentro da própria comunidade de fé. Aí, de fato, se faz “existencialmente” a
experiência e a convicção de que o cristianismo é mensagem de um caminho de
salvação e que a Igreja é única e seu papel é insubstituível em tornar visível esta
realidade. Trata-se de aplicar o “critério especificamente cristão” da criteriologia da
verdade proposta pelo autor.
A correta compreensão da “Criteriologia da verdade” não autoriza a excluir a
verdade presente nas outras religiões. No núcleo central da fé cristã se perceberá
que o mistério de Deus é provocação permanente também para a comunidade de fé.
Significa abertura ao Reino e à verdade presente no mistério da criação e da
história. Uma imagem que pode ajudar nessa sadia concepção eclesiológica
presente no Vaticano II é da “Igreja peregrina”, a “caminho”, sempre aberta às
surpresas de Deus. Reconhecer a singularidade católica não é confundir
a universalidade de direito do Cristo como Verbo encarnado e a
universalidade do cristianismo como religião histórica. É preciso não fazer
do cristianismo uma religião absoluta, que incluiria tudo o que há de bom
nas outras religiões. Nem o cristianismo histórico e nem a Igreja vista pelos
homens são absolutos (TEIXEIRA, 2010, p. 67).

O acento na “eclesiologia dialógica” é um meio de levar a termo o desafio da
problemática do diálogo inter-religioso a serviço da “ética mundial” sem trair a
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identidade da Igreja:
A certeza de que a Igreja de Cristo será sempre mais do que suas
expressões históricas, e que estas devem sinalizar aquela, como sinal
sacramento da unidade dos homens com o Deus uno e Trino e dos homens
entre si (LG 1), deve despertar uma consciência vigilante para explorar
positivamente as possibilidades de diálogo, que explicitam uma
compreensão comum sobre os modos de integração de todos os cristãos
numa só koinonia eclesial (WOLFF, 2004, p.2).

Para Wolff (2004), a “postura eclesial dialogal” requer da Igreja uma leitura do
pluralismo a “partir de dentro”, como alguém que sente o pluralismo não apenas de
modo afetado por ele, mas “coparticipante” da sua configuração. Assim ela será
impedida de colocar-se numa condição de juíza exclusiva e externa da realidade
plural religioso-eclesial:
Sentindo-se imersa, interpelada e co-responsável pelas dificuldades que o
fenômeno do pluralismo eclesial e religioso apresenta. A partir disso,
podem-se criar condições para o relacionamento com o «outro religioso»
sem posições exclusivistas e, inclusive, reconhecendo nele possíveis
elementos de sintonia na formação da própria identidade cristã e eclesial.
Desse modo, o pluralismo religioso e eclesial não impossibilita de todo a
existência de relações de proximidade entre as diferentes identidades
religiosas (WOLFF, 2004, p.3).

Elias Wolff (2004) aponta três princípios fundamentais para uma eclesiologia
contextualizada no pluralismo eclesial religioso. Primeiramente, a Igreja deve
“compreender-se a si mesma no contexto do pluralismo”. Esta compreensão a levará
a refletir sobre a verdade universal que ela reivindica, “não para negar essa verdade,
mas para aprofundá-la na sua integridade e no reconhecimento da possibilidade da
sua expressividade além das estruturas históricas já estabelecidas” (cf. LG 8.15);
num segundo momento, deve-se “buscar o sentido, a função e o valor das outras
igrejas e religiões na perspectiva da história da salvação e do mistério de Cristo ao
qual todos estão incorporados pelo Espírito ‘nos modos que só Deus conhece’ (GS
22; LG16. NA); e por fim, “aprofundar o estudo das outras igrejas e religiões em seus
conteúdos e jeitos, de modo a esclarecer que muitas atitudes de julgamentos e
preconceitos são, não poucas vezes, infundados”(WOLFF, 2004, p.3).
Interessante reflexão também sobre a “eclesiologia dialogal” surge, sobretudo
nos últimos anos, a partir das experiências inovadoras realizadas na Ásia.
Compreende-se, a partir da constatação da pluralidade religiosa, que a relação entre
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o cristianismo e as outras religiões deve ser concebida em termos de
“interdependência relacional” ou de “diferentes modalidades” de encontro da
existência humana com o Mistério divino.87. Consequentemente, nesse contexto, se
impõe uma eclesiologia a partir do paradigma do “extroverso” ou “dialógico”, que se
afirma numa compreensão eclesial na relação. Sua identidade não se traduzirá
como produto cristalizado e imutável, mas como “realidade vivente”. Nos vários
documentos produzidos pela Federação das Conferências Episcopais Asiáticas
(FABC) encontra-se esta eclesiologia. Num contexto de desafio plural religioso, a
Igreja não só eclipsa sua identidade essencial, mas redimensiona o exercício de sua
sacramentalidade na história. Amplia-se a perspectiva para uma Igreja “com os
outros e para os outros”. Sua atenção e orientação são voltadas para o horizonte
mais amplo do Reino de Deus. Assim, o diálogo entre Deus e a humanidade
acontece mediante a Igreja e outras formas de mediação simbólica do Reino88. A
sacramentalidade da Igreja é concebida de maneira relacional e não “exclusiva ou
exaustiva” (QUATRA, 1998, p.521). Integra-se a realidade do pluralismo religioso na
própria inteligibilidade da Igreja.
Outra consequência importante da “eclesiologia dialógica” é a simbologia
inter-religiosa nela assumida. A categoria Reino de Deus é um “mistério que provoca
uma profunda relação entre todas as religiões sem ligar-se de maneira exclusiva a
nenhuma delas” (QUATRA, 1998, p.325). Em tal perspectiva eclesiológica incidirá
também uma nova compreensão da missão. Assunto que será tratado mais adiante
quando se tentará aplicar na prática pastoral das comunidades essa eclesiologia de
viés “dialogal e pluralista”.
Pensando no Brasil e na América Latina, muitas são também as reflexões
sobre a eclesiologia nesta perspectiva do diálogo inter-religioso. Leonardo Boff
(2008) pode ser tomado como “ícone” desse pensamento. Sua teologia traz marcas
de uma reflexão eclesial que ajuda a fundamentar as iniciativas de diálogo com as
outras tradições religiosas e Igrejas cristãs. Nesse período acontece seu “horizonte
de abertura” eclesial. No livro “evangelho do Cristo cósmico” apresenta uma visão de
87
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Esse assunto é abordado por Dupuis (2001), na sua obra: Il cristianesimo e le religioni, p. 181.

Ao comentar essa perspectiva, Duquoc ressalta que a Igreja viverá sempre nesta “situação
obscura, entre a opacidade da história e a luz do Reino”. Sendo o reino a sua origem e destino é
também o “seu tormento” na medida em que “relativiza o instituído, que é sempre necessário, e o
dinamiza, incitando-o à reforma”. (DUQUOC, 2001, p. 316; 24-25).
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“abertura dialógica” da cristologia cósmica fundada na Trindade, torna-se crítico na
necessidade

de

superação

do

cristocentrismo

e

consequentemente

do

eclesiocentrismo89: “Em Cristo se manifestou a meta para a qual caminha o homem
e o próprio cosmos: total realização, plenitude cósmico-humano-divina” (BOFF,
2008c, p. 224). Falando da “transcendência” da Igreja o autor pontua a necessidade
de equilibrar essa dimensão em relação à encarnação. O início de tudo não é a
“solidão do um, mas a comunhão dos três”. Um Deus-comunidade ícone de toda
sociedade. Essa é uma eclesiologia aberta ao diálogo, que acolhe a diversidade e
cresce com ela: “uma teologia de colorido chinês, japonês, hindu, africano, deverá
surgir no seio da Una Catholica” [...] (BOFF, 2008c, p. 737).
Sua compreensão de “sacramento”, como “uma verdadeira estrutura de
pensar e um modo de ver o mundo” (BOFF, 1975, p.515), fundamenta também uma
eclesiologia do diálogo. Sacramento para Boff refere-se à realidade como um todo: a
natureza e a criação, a revelação, as experiências religiosas, enfim, é um conceito
fundamental, que ajuda na compreensão da dinâmica religiosa. Aplicado à Igreja
relativiza-a como meio único de salvação: o caráter “sacramental atinge a todos os
homens”, pois a “Igreja-sacramento conhece vários tipos de concretizações, também
para além dos limites da Igreja Católica romana [...]” (BOFF, 1977, p.35-36). A
eclesiologia decorrente desta visão sacramental fundamenta-se numa cristologia
pneumatológica:
A Igreja não possui somente uma origem cristológica, mas também, de
modo particular, uma origem pneumatólogica (Pneuma=Espírito). Enquanto
ela se origina do Espírito Santo que é o Espírito de Cristo, ela possui uma
89

Segundo Geffré “A teologia católica superou aquele eclesiocentrismo estreito que apelava para a
famosa sentença de São Cipriano: “fora da Igreja não há salvação”. Sabemos que esta fórmula não
se refere a todos os homens, senão que se dirige aos hereges e cismáticos, aos que se convida a
voltar ao seio da Igreja. Mas durante séculos esta fórmula, entendida em sentido estrito, tem
legitimado uma concepção absoluta e exclusivista da verdade cristã, em contraposição à falsidade
das outras religiões. Se alguns homens de boa vontade poderiam salvar-se era apesar de sua
pertença a tal o qual religião. É certo que, já antes do Vaticano II , a teologia católica reconhecia que,
no caso de uma ignorância de boa fé e por razão de uma reta consciência , alguns seres humanos
podiam salvar-se sem pertencer explicitamente à Igreja. Mas, a partir do Vaticano II, os teólogos tem
elaborado “uma teologia das religiões” que supera as simples “teologia da salvação dos infiéis”. Tal
teologia se pergunta pelo significado da pluralidade de religiões no único designo de Deus e
reconhece que, apesar de seus erros e deficiências, nelas existem autênticas sementes de verdade e
de Santidade que podem servir de “preparações evangélicas”. Para fundamentar esta concepção
positiva das religiões, os teólogos apelam para a teologia patrística das “sementes do Verbo”. De fato
o Vaticano II sem chegar a qualificar as outras religiões de “caminhos de salvação”, discerne
“sementes do Verbo”, não só no coração dos homens de boa vontade, mas também nos mesmos
elementos constitutivos de tais religiões. (GEFFRÉ, 2009).
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dimensão dinâmica e funcional; ela se define em termos de energia,
carisma e construção do mundo, porque o ‘Espírito sopra onde quer’ (Jô
3,7) e ‘onde está o Espírito do Senhor, aí reina liberdade’ (2 Cor. 3,17)
(BOFF, 1972, p.111).

Na mesma perspectiva de Karl Rahner (1989), Boff abre positivamente uma
sadia reflexão da eclesiologia com as outras tradições religiosas afirmando que
“como existe na humanidade um Cristianismo anônimo, existe consequentemente
também uma eclesialidade anônima” (BOFF, 1975, p. 533). Visão que alarga a
mediação da salvação de Deus concebendo-a para além dos limites da Igreja de
Cristo explícita:
No Catolicismo oficial deveria florescer a visão contemplativa históricosalvífica; seria o lugar da formação da consciência universal capaz de ver e
celebrar as manifestações da salvação e do Ressuscitado para além de
seus limites nas religiões, nas várias formas de Catolicismo e de
Eclesialidade, nos movimentos ideológicos, enfim, no mundo (BOFF, 1976,
p. 271).

À luz das reflexões aqui propostas é possível superar a dificuldade de
compreensão da Igreja como único caminho de salvação. São reflexões que
possibilitam levar adiante o necessário debate do diálogo inter-religioso. Não traem a
identidade e singularidade eclesial cristã. Acentuam a abertura da Igreja para o
diálogo propondo uma eclesiologia a partir de uma cristologia pneumatológica. O
fruto dessa junção é uma “eclesiologia dialógica”, “sinal” do Reino e ciente da
pluralidade de manifestações do mesmo.
O “critério religioso geral” da criteriologia da verdade de Hans Küng solidifica
uma reflexão eclesiológica comprometida com o pluralismo religioso e o “ projeto de
ética mundial”. Ele estabelece a necessidade de voltar às “origens ou do cânon
diante da decadência ou da deficiência religiosa” (KÜNG, 1999a, p.280). Não porque
o mais antigo seja em princípio o melhor. O mesmo se pode dizer do novo. A
proposta é de compreender a “originalidade” e a “canonicidade” que desde o início
foi o normativo para determinada religião. Para o Cristianismo, trata-se de ir à sua
fonte primitiva: “O Cristianismo primitivo, o testemunho primitivo da Bíblia, o autor da
fé cristã” (KÜNG, 1999a, p.280). É a partir daí que a teologia fundamentará uma
“eclesiologia dialógica”. O “critério religioso geral” dará à eclesiologia sua
originalidade própria (critério da autenticidade) e ao mesmo tempo sua
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normatividade (critério normativo) em sintonia com a sua verdadeira tradição
inspirada, sobretudo no Segundo Testamento. Aí se encontra uma concepção de
Igreja que sinaliza o espírito do autor da fé cristã: aberta ao diferente, plural, sólida
no ensinamento dos apóstolos, dialogal e comprometida com o Reino. Voltar às
origens faz enxergar “o que é ‘essencial’, ‘permanente’, ‘obrigatório’ e o que não”
(KÜNG, 1999a, p.281). Essa consciência, aplicada à eclesiologia, possibilitará sua
“purificação” das compreensões “eclesiocentricas” que ao longo da história cristã
foram desenvolvidas pelo afastamento da sua própria identidade cristã acentuando
muito mais o caráter institucional que o carisma. Não se trata de uma volta ao
passado: “a herança religiosa primitiva não deve simplesmente ser transladada ao
mundo moderno, mas deve ser reinterpretada” (KÜNG, 1999a, p.281). Diria Claude
Geffré, lida hermeneuticamente. Aqui os movimentos reformistas ganham enormes
impulsos, pois ao pleitearem uma “reforma” religiosa, como volta à forma original,
trazem uma significativa “renovação” como adaptação aos desafios do presente e do
futuro. São reflexões que possibilitam levar adiante o necessário debate do diálogo
inter-religioso, a partir da identidade eclesial cristã sem trair a singularidade da
mesma.
O item aqui desenvolvido teve como objetivo averiguar os desafios com os
quais a especificidade cristã se depara no debate do diálogo inter-religioso. O
esforço dessa reflexão foi empreendido com a finalidade de clarear a contribuição
específica do ethos cristão no diálogo inter-religioso e na configuração do “projeto de
ética mundial” de Hans Küng. Existem várias possibilidades e variedades de
análises da questão levantada. Optou-se por três aspectos que parecem abarcar, de
modo geral, a experiência cristã: sua concretização história, a compreensão que se
tem de Jesus Cristo e da comunidade eclesial. Nas três abordagens, partiu-se da
compreensão em si do enunciado, passando pelas críticas e apontando perspectivas
de superação das mesmas, numa compreensão que ajude a firmar o diálogo e não a
intolerância, seja no próprio cristianismo como por parte daqueles dos quais
procedem às graves ponderações e dificuldades do mesmo em relação ao
empreendimento em questão. Como se respondeu a essas dificuldades?
Sobre a história cristã marcada por reais situações de guerras e violências,
constatou-se que esta “chaga” não é adjetivo peculiar do cristianismo. As demais
tradições religiosas também trazem paradoxalmente essa mesma marca. Também
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não é diferente com a história da razão. E não obstante a essa constatação, tais
dimensões da vida humana são também espaços e realidades de compromisso com
o bem, a justiça e a paz. O mesmo se diga do cristianismo. É mister reconhecer que
nem tudo que é cognominado na história de “cristianismo” é cristão. A constatação
dessa ferida na história cristã fundamenta a urgência do diálogo: nenhuma realidade
humana e histórica é absoluta e isenta de erros e percalços. Isso favorece a
humildade na busca da verdade.
Na compreensão de Jesus Cristo como “único mediador e salvador” é
imprescindível a compreensão da “especificidade cristã". O específico cristão não
permite uma concepção “imperialista” do cristianismo em relação às demais
religiões. A “unicidade de Cristo” se dá justamente pela “singularidade de sua
encarnação”. Esta aconteceu no espaço e no tempo. Portanto, ela é fundamental
como chave de leitura para a compreensão de Jesus Cristo na lógica do diálogo
inter-religioso. Supera-se, assim, uma compreensão de “unicidade como exclusão”
para de “inclusão aberta”: “[...] só porque era Filho de Deus, pôde Jesus de Nazaré
ser tão plenamente humano” (QUEIRUGA, 2003, p. 41). O “cristomonismo” sede
espaço para uma cristologia “cristocêntrica pneumatológica” em constante “releitura
hermenêutica dos dogmas cristãos”.
Em relação à eclesiologia católica urge, “a recuperação do sentido originário
de ‘católico’, como o Kat`holon, ou seja, como particularidade vivida como
manifestação de

uma

universalidade que a

engloba

sem excluir outras

particularidades” (QUEIRUGA, 2003, p.40). Significa, portanto, passar da ênfase na
“Igreja” para a insistência do “Reino”. E se esta tem algum “privilégio” é em sentido
de estar ao seu serviço “como presença efetiva no mundo, não como simples
expectativa apocalíptica, mas sob o modelo escatológico de uma esperança ativa e
libertadora já presente” (QUEIRUGA, 2003, p.41). Disse o bispo Jacques Gaillot que
“uma Igreja que não serve, não serve para nada. E seu serviço deve ser no mundo
“conforme o encargo e o exemplo de Jesus” (GAILLOT apud QUEIRUGA, 2003,
p.42), pois nos dizeres renovadores e profundos de Schillebeechx “fora do mundo
não há salvação”. Passa-se de uma visão de igreja “ghetto”, preocupada em
diferenciar-se do mundo na sua identidade eclesial, para uma igreja “servidora” do
que verdadeiramente humaniza os seres humanos.
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A “criteriologia da verdade” sobre as religiões, que Hans Küng propõe na
busca do diálogo, abre caminho de superação dos desafios da especificidade cristã
no projeto da “ética mundial”. Se uma religião é boa e verdadeira quando é capaz de
gerar vida (ético geral) aí se encontrará uma justa avaliação e, ao mesmo tempo, um
norte para sempre se rever a história do cristianismo. Em segundo lugar, se uma
religião é boa e verdadeira, se consegue transmitir ao mundo a sua mensagem
genuína, firmada no seu fundador ou livro sagrado (religioso geral), a comunidade
cristã (Igreja) terá aí o critério de sua fidelidade ou infidelidade. E por último, se
existe o critério da capacidade de gestar no mundo o espírito de Cristo
(especificamente cristão) aqui terá o cristianismo a chave interpretativa da
compreensão de Jesus como “único salvador” no sentido da peculiaridade da
encarnação.
O objetivo agora é aplicar estas reflexões na prática eclesial da Igreja
Católica. Será proposto, a partir da “criteriologia da verdade” de Hans Küng,
perspectivas e compreensões a partir do “ethos cristão”, que possam fomentar,
justificar e balizar uma experiência de fé que contribua para a concretização do
“projeto de ética mundial”. O enfoque será dado a três dimensões: espiritualidade,
catequese e missão na prática eclesial.

4.3 Perspectivas e interpretação do projeto de “ética mundial” na vida cristã:
espiritualidade, catequese e missão

“Não haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões e não
haverá paz entre as religiões se não houver diálogo entre as religiões”. Esta é a tese
central da proposta da “ética mundial” de Hans Küng (2003a, p. 7). Estão envolvidas
nesse processo a pessoa, sua comunidade de fé e a sociedade. Sem a interação e
compromisso dessas três dimensões da vida do sujeito este projeto não chegará a
termo. Pode-se dizer que na tese do autor encontram-se três dimensões: “Paz entre
as nações” (a sociedade) que envolve toda a problemática do mundo atual; “Paz
entre as religiões” (as comunidades de fé) onde se coloca a problemática do
pluralismo religioso de fato; e o “Diálogo entre as religiões” (o sujeito) que se depara
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com o problema da verdade nas experiências de fé e de Deus que a pessoa faz a
partir de sua tradição religiosa.
Tomando esta tese como desafio a ser assumido e compromisso a ser vivido
na práxis cristã, em prol da urgência da cultura da paz e do diálogo, propõe-se,
nesse ponto, apontar perspectivas pastorais. O objetivo é de que o “projeto de ética
mundial” chegue concretamente às experiências pessoais de fé (espiritualidade),
seja vivenciado, refletido e transmitido em comunidade (catequese), testemunhado e
anunciado na sociedade (missão). Objetivando esta proposta, tentar-se-á apontar
nas dimensões da pessoa, comunidade e sociedade perspectivas que concretizem a
proposta e a mentalidade do projeto pelo viés da evangelização. Uma evangelização
que esteja a serviço do “projeto da ética mundial”. A proposta se limita à ação
pastoral da igreja católica romana com especial interesse e ênfase na realidade da
igreja do Brasil.
Uma vez que o pano de fundo da tese de Hans Küng é a questão da paz,
relacionada com o urgente problema do diálogo entre as religiões, e que,
consequentemente, esbarra-se no problema da verdade, tentar-se-á fazer uma
ligação das três dimensões da evangelização com a sua “criteriologia da verdade”
das religiões: “critério religioso geral” (espiritualidade-pessoa), “critério específico
cristão” (catequese-comunidade) e o “Critério ético geral” (missão-sociedade).
A espiritualidade partirá da concepção de Deus como Pai. A catequese como
expressão do ethos cristão configurado a Cristo e a missão como serviço ao mundo
na abertura ao Espírito. Aqui se encontra perspectivas pastorais de superação das
dificuldades e desafios do cristianismo na configuração da “ética mundial” como já
fora apontado: sua história de violência, a compreensão exclusivista da unicidade de
Jesus e da eclesiologia exclusivista.
Trabalhar-se-á neste intuito a espiritualidade (fé experimentada- sujeito), a
catequese (fé explicitada- comunidade) e a missão (fé anunciada- o serviço à
sociedade). A pergunta central deste item é a seguinte: como cultivar uma
experiência pessoal de Deus, confirmada na fé da comunidade e testemunhada no
mundo que leve em conta, justifique, reafirme e concretize a proposta da “ética
mundial” de Hans Küng?
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4.3.1 A espiritualidade em vista do diálogo inter-religioso e da “ética mundial”

Não obstante a passos, ainda, a ser dados, a Igreja católica através do
Concílio Vaticano II (1987a) iniciou oficialmente as disposições para o diálogo interreligioso. “O concílio deu ao diálogo inter-religioso um impulso inédito, fazendo dele
um dos pontos básicos da renovação e da abertura da igreja” (DUPUIS, 1994, p.
230). A Igreja assimilou as mudanças sociais e também o pluralismo religioso
existente. Declara o caráter “verdadeiro e santo” das outras religiões (NA 2).
Reafirma a vontade salvífica universal de Deus que, por intermédio do Espírito,
“opera de modo invisível” e oferece a todos a salvação (GS 22). Há uma clara
insistência do Concílio sobre a importância do diálogo também no interior da Igreja
católica. No documento Diálogo e Missão (1984) são sinalizadas quatro formas de
diálogo inter-religioso a partir da ótica católica (nº 28-35). Elas se encontram também
reunidas no documento Diálogo e Anúncio (1991) no nº 42. São os seguintes: a)
nível existencial: presença e testemunho; b)nível místico: oração e contemplação; c)
nível ético: libertação e promoção do ser humano; d) nível teológico: enriquecimento
e aplicação dos patrimônios religiosos.
Este ponto vai ao encontro do caminho proposto pelo próprio magistério
universal da igreja católica. A espiritualidade cultivará o nível místico, a catequese o
nível existencial e a missão o nível ético. Iniciar-se-á pelo nível místico com a
seguinte pergunta: Quais são os aspectos a serem enfatizados na espiritualidade
cristã que ajudam a promover e a justificar a “projeto de ética mundial” de Hans
Küng?
Se o problema da verdade nas religiões é o ponto nevrálgico para o diálogo,
há de se cultivar uma espiritualidade em que o sujeito faça uma experiência de Deus
capaz de superar uma ideia exclusivista ou excludente do “diferente”. O outro não
pode ser compreendido como “pagão” ou “inimigo” de Deus. Para isso é
fundamental recordar ao sujeito que sua experiência do transcendente é única, mas
não excludente. “O místico é aquele que, após ter feito a experiência, única para ele,
mas inesgotável no sentido e na experiência, pois, transcende o horizonte humano
de compreensão, volta-se para a Humanidade e auxilia os que estão em busca de
tal caminho” (PANASIEWICZ, 2003, p. 43).
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A experiência de Deus no sujeito é histórica, e, portanto como já abordado, se
dá numa história marcada por contradições e paradoxos. A história por sua vez não
é absoluta e, consequentemente, a experiência de Deus que é histórica será sempre
parcial, limitada e necessitada de revisão para perceber se expressa a verdade de
sua própria fé: “a experiência mística anuncia-se imediatamente como uma
experiência que foge dos lugares comuns e reconhecidos” (CATTIN, 1964, p. 13).
Logo, a verdadeira experiência de Deus não revoga para si mesma critério único
para fazer juízo das outras experiências: “quando uma religião concreta considera
sua experiência como critério de todas as outras, tende à intolerância, ao
autoritarismo e inclusive à opressão” (PAINADATH, 1997, p. 213). A verdadeira
experiência do absoluto relativiza qualquer experiência humana, inclusive a pessoal
de Deus, e faz compreender que as diversidades das experiências são uma riqueza
de encontro diverso com Deus: “Nossas tradições são muitas e diversas, e refletem
o desejo dos homens e das mulheres de todos os tempos de entrarem em relação
com o absoluto” (PINTARELLI, 1996, p. 24). Nesse sentido é peculiar e expressiva a
mística mulçumana expressa nas proféticas palavras do místico Rumi:
Nas adorações e bênçãos dos homens retos acham-se reunidos os
louvores de todos os profetas. Todos os seus louvores são misturados em
uma corrente única, Todos os vasos são esvaziados em um único
recipiente. Porque Aquele que é louvado é, na verdade, só Um; Nesse
aspecto, todas as religiões são uma só religião. Porque todos os louvores
são dirigidos à luz de Deus, Suas variadas formas e figuras são tomadas de
empréstimo dela. Os homens apenas dirigem louvores a Um que seja
considerado merecedor (RUMI, 1992, p. 174).

A oração é expressão do desejo de encontro com o Absoluto e,
consequentemente, com a sua verdade única e absoluta. Como compreender a
verdade de Deus experimentada na própria religião (especificamente cristã),
professada e cultivada na vida espiritual, na perspectiva do diálogo entre as religiões
e da “ética mundial”? Qual o critério a adotar para avaliar se a experiência de Deus
que o sujeito (cristão) faz em sua espiritualidade é verdadeira?
Tentar-se-á responder a esta pergunta buscando critérios no primeiro nível da
criteriologia inter-religiosa sobre a verdadeira religião proposto por Hans Küng90.
90

A criteriologia inter-religiosa foi abordada no capítulo terceiro dessa dissertação e está sendo
retomado ao longo deste capítulo. Em sua obra “Projeto de ética mundial”, nas páginas 136-140,
encontra-se esse assunto. Também na obra “Teologia a caminho” da página 272 a 288.
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Uma vez que o critério religioso geral já foi abordado anteriormente trata-se
aqui de ressaltar alguns de seus aspectos que serão importantes para o cultivo de
uma espiritualidade cristã do diálogo na construção da “ética mundial”. Primeiro, no
critério religioso geral, a verdade e bondade de uma religião se comprova na sua
capacidade de fidelidade permanente à sua origem e ao seu cânone. Significa
“fidelidade à sua verdadeira ‘essência’, ao seu escrito ou figura normativa, à qual
sempre de novo recorre” (KÜNG, 2003a, p.136). Não se trata de “transladação da
identidade religiosa para o tempo atual” (KÜNG, 1999a, p. 281). A necessidade de
fidelidade ao cânone ou à figura normativa é construída num processo
reinterpretativo que urge sempre respostas atualizadas. Em segundo lugar, o critério
se aplica a todas as religiões, porém, cabe ressaltar que é nas históricas que se
averigua sua evidência. Em terceiro lugar, o critério religioso geral se embasa na
noção “firmeza de posição” que “significa uma posição e direção firmes, firmeza de
posição,

mas

também

perseverança,

consequência,

resistência,

intrepidez,

coragem” (KÜNG, 2003a, p.133). É uma realidade dinâmica e não estática. Trata-se
de clareza de identidade. E por fim, o critério afirma a necessidade de articular no
diálogo disponibilidade interior de abertura e acolhida com convicção religiosa.
À luz desse critério surge a tarefa de cultivar e aprofundar a espiritualidade
cristã dentro do horizonte do diálogo e da “ética mundial”, buscando fidelidade
permanente à experiência do Absoluto na vida de Jesus Cristo: “Mas o que conta
fundamentalmente no cristianismo, em suas múltiplas igrejas, é a experiência
singular de Jesus de Nazaré. Nós seremos herdeiros de Jesus não por habitarmos a
instituição cristã e sim por seguirmos seus preceitos” (BOFF, 2001, p.39). À luz da
espiritualidade cristã, afirma Küng, pode-se encontrar respostas para as questões
que afligem nosso tempo: “ser humanos e bons; porque não odiar, mas amar;
porque não aceitar a violência e a guerra, mas sim promover a não violência e a
paz”. (KÜNG, 2004a, p.49).
É nele que a espiritualidade cristã deverá beber como fonte primeira da
experiência divina. O cristianismo traz uma peculiar reflexão sobre esta mística a
partir da lógica da encarnação do Verbo de Deus. Uma espiritualidade cristã
comprometida com a fidelidade à sua “essência” necessariamente tem que
redescobrir as fontes Evangélicas. A fonte primeira da espiritualidade cristã deverá
ser sempre o Evangelho que, no coração cristão, ressoa como puro “falar de Deus e
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com Deus”. Em Jesus de Nazaré se faz a ousada experiência de reconhecê-lo como
Palavra eterna de Deus, proferida, no entanto, em linguagem popular e até com
sotaque de um dialeto da roça, na Galiléia. Neste evento concreto, situado no tempo
e no espaço, nasce o elã da ousada leitura da realidade cristã: “a história chegou à
plenitude, porque Deus mesmo aí vem em um Reino que inaugura nos corações e
na sociedade os valores da verdade, da justiça, do amor e da paz” (JOSAPHAT,
2004, p.18).
Sabe-se que esta questão é complexa e envolve o sentido e as formas da
linguagem, da vida, da história, da religião e da Fé do cristianismo ao longo desses
dois mil anos. Contudo, iluminados pela razão do evangelho os cristãos se colocam
na perspectiva absoluta do Amor, princípio e fim de tudo, força criadora e
transformadora da existência pessoal e social. E para dar razão a esta perspectiva
devem contar com a ajuda de informações sempre mais apuradas da linguística,
bem como da história e da fenomenologia da religião. É mister perceber a influência
que o ethos religioso exerce sobre o poder, a sociedade e a cultura, ponderando ao
mesmo tempo tudo o que ele recebe e padece desses diferentes fatores no decorrer
da história. O processo, portanto, é dialético. E a espiritualidade cultivada e
alimentada vai justificar esse processo ou negá-lo dependendo de sua perspectiva.
O papa João Paulo II, por ocasião do início do Terceiro Milênio cristão, sugere
interessante caminho para esta espiritualidade cristã comprometida e ciente dos
grandes desafios de nosso tempo: “Certamente não nos move a esperança ingênua
de que possa haver uma fórmula mágica para os grandes desafios do nosso tempo;
não será uma fórmula a salvar-nos, mas uma Pessoa, e a certeza que Ela nos
infunde: Eis que estou convosco” (IGREJA CATÓLICA, 2001, p. 43) (NMI 29 sim). A
espiritualidade cristã, portanto, é sempre a descoberta ou redescoberta na história
da presença de um Deus que é pessoa, e que por isso mesmo se compromete com
toda pessoa humana. Seu horizonte e meta é a pessoa de Jesus de Nazaré. Tratase de traduzir com a experiência de vida esta Pessoa como fez as primeiras
comunidades:
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos
olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram do verbo da vida, _
pois a vida se manifestou, e nós vimos e damos testemunho e vos
anunciamos a vida eterna que estava voltada para o Pai e se manifestou a
nós __, o que vimos e ouvimos nós vo-lo anunciamos, também a vós, para
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que vós também estejais em comunhão conosco (JO 1,1-3).

“Se Deus emerge de dentro de nosso mundo, como emergiu de dentro do
mundo de Jesus de Nazaré; É situando Jesus dentro de seu mundo que aparece a
originalidade de sua experiência de Deus” (BOFF, 2002, p. 108). O critério religioso
geral pontua, portanto, a necessidade de voltar a esta “fonte primeira” para não trair
a “originalidade” da própria religião. Significa reconhecer um Jesus real e não
apenas ideal: “o padrão e a medida dessa orientação não pode ser um Cristo
sonhado, mas somente um Cristo real e verdadeiro, como o reconhecemos no novo
testamento” (KÜNG, 2004a, p. 90).
Para Leonardo Boff a primeira experiência mística “básica e original” de Jesus
Cristo foi a de sentir-se Filho de Deus. Isso “sustenta o cristianismo como caminho
espiritual e como Igreja” (BOFF, 2001, p.32) até hoje:
A primeira, a mística, é a experiência de sentir-se Filho de Deus. Ela se
expressa pela palavra Abbá, que nos vem diretamente da boca do Jesus
histórico. Abba é a linguagem das crianças para com seus pais e avós.
Traduz confiança, entrega, enternecimento e total aconchego. Abbá
significa simplesmente ‘meu querido paizinho’ (BOFF, 2001, p. 32).

O Abbá “tem todas as características de mãezinha, porque é cheio de infinita
misericórdia, porque perdoa os ingratos e maus” (BOFF, 2001, p. 32). Na parábola
do “Pai Misericordioso” (Lc, 15, 11-32) encontram-se as características desse
Paizinho com o coração de mãe:
Ele é o pai do filho pródigo que perscruta a curva da estrada para ver se o
filho regressa, e, quando o vê, corre ao seu encontro e o cobre de beijos.
Não é só o filho que se converte ao pai. É também o pai que se converte ao
filho. Aqui reside a originalidade da experiência espiritual de Jesus (BOFF,
2001, p. 32).

Para o autor, este Deus tem entranhas, transforma-se interiormente e se
comove. É mais mãe do que pai e mais pai do que mãe: “Melhor, é uma Mãe
paternal ou um Pai maternal” (BOFF, 2001, p. 33).
A consciência de Jesus da paternidade de Deus gera uma primeira
consequência: “de ser Filho do Pai”. Há entre ambos uma natural correspondência.
Para Leonardo Boff podem discutir os teólogos, biblistas e exegetas “dos textos do
Segundo Testamento, sobre a consciência que Jesus tinha de si mesmo” (BOFF,
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2001, p.33), se profeta escatológico, Messias libertador, Filho do homem:
“Indiscutível, porém, é o fato assegurado que Jesus chamou Deus de Paizinho e se
chamou de Filho em sentido absoluto” (BOFF, 2001, p. 33).
A experiência de Jesus é possível de ser realizada por toda pessoa humana.
Na experiência de Deus como “Paizinho” vincula-se a dimensão da fraternidade
humana: “de sermos da família de Deus, de carregarmos Deus dentro de nós e de
Deus carregar-nos dentro Dele” (BOFF, 2001, p. 34). Essa é a primeira dimensão
fundante da experiência de Jesus de Deus e, consequentemente, da experiência
que embasa a essência da espiritualidade cristã:
Seremos herdeiros se tentarmos continuamente refazer a experiência de
Jesus, se entrarmos no movimento de Jesus, nos sentirmos filhos e filhas
de Deus, e, ao mesmo tempo, olharmos os outros também como filhos e
filhas, tratando-os com sumo respeito, como quem contempla, reverente,
Deus nascendo dentro de cada um e fazendo de cada mulher, de cada
homem, seus filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs (BOFF, 2001, p. 39-40).

Se, por um lado, a espiritualidade cristã ainda não conseguiu universalizar
esta experiência, por outro ela continua como “abertura fundante” para congregar,
na diversidade das experiências do Divino as diversas religiões, raças, povos e
nações:
Como seria diferente o estado de consciência da humanidade, com ricas
consequências práticas, se todos se soubessem e fossem acolhidos e
respeitados como filhos e filhas de Deus. Gandhi viveu desse sonho
político-religioso. Dele hauria forças para a sua não violência ativa e para o
seu compromisso de libertação da Índia da dominação inglesa e para a
dignificação dos párias considerados não-pessoas (BOFF, 2001, p. 34).

A “genuína” espiritualidade cristã não permite o cultivo de uma relação com
Deus que alimente o sentimento de prepotência e intolerância com o outro visto
como “inimigo” ou “pagão”. Nos relatos do evangelho se encontram vários registros
que explicitam essa consciência de Jesus:
não apenas o matar, mas já o irritar-se faz alguém ser réu de juízo (Mt 5,
21-22); [...] critica a distinção de próximo e não próximo (cf. Lc 10,29),
porque ‘próximo é todo aquele de quem eu me aproximo, tanto faz se judeu
ou pagão, santo ou celerado”(BOFF, 2002, p. 116).
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As posturas de Jesus nunca foram de excluir alguém:
Acolhe todo o mundo, especialmente os que eram considerados pecadores
públicos, como os cobradores de impostos, com quem come (cf. Lc 15,2; Mt
9, 10-11), doentes e leprosos (cf. Mc 1, 41), uma herege samaritana (cf. Jo
4,7). Prefere os publicanos, as prostitutas e os pecadores aos piedosos e
teólogos (cf. Mt 21, 31). No Evangelho de João encontramos esta frase
libertadora de Jesus: ‘se alguém vem a mim, eu não o mandarei embora
(BOFF, 2002, p. 116).

Se Deus é “Pai Nosso” não é de alguns, mas de todos. Logo, o Absoluto não
é privilégio dos “bons e escolhidos”. Somos todos iguais e filhos da única e mesma
família que tem seu vínculo na “dignidade de filhos e filhas de Deus”. O Pai não ama
apenas alguns. O amor é irrestrito: ama tudo e todos. Pois é assim que Deus ama:
“Ele é bondoso para com os ingratos e maus” (Lc 6, 35). Ele ama indistintamente a
todos, pois “faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e
injustos” (Mt 5,45). Para o amor não há mais puros e impuros, não há mais próximos
e não próximos, não há melhores e maus. Todos são dignos de seu amor. Daí se
entende o apelo de Jesus: “Sede miseri-cor-diosos como vosso Pai é miseri-cordioso” (Lc 6, 36).
A segunda característica fundante da experiência do Absoluto em Jesus e,
portanto, da espiritualidade cristã, é a consciência histórica da atuação política de
Deus no mundo chamada de Reino91. Jesus não pregou em primeiro lugar a Igreja,
nem a si mesmo e muito menos as tradições dos antepassados. Seu anúncio foi o
Reino de Deus:
Ele grita para todos: ‘O prazo da espera expirou. O Reino de Deus está aí.
Mudem de vida! Acreditem nesta Boa Notícia’ (Mc 1,15). Face a uma
situação global de opressão interior e exterior, Jesus encontra Deus como
total libertação. Reino de Deus é a palavra-chave que exprime sua
experiência. Deus resolveu intervir e pôr termo a esse mundo sinistro
dominado por forças adversas ao homem e a Deus. Reino de Deus significa
o sentido radical para esse mundo, livre do pecado, do ódio, do sofrimento e
da morte. A utopia, objeto de anelo de todos os séculos, agora se realiza
como ridente acontecimento, pois as doenças já estão sendo curadas (cf.
Mt 8,16-17), o luto já se transforma em alegria (cf. Lc 7,11-17), os
elementos da natureza já não são mais inimigos (cf. Mt 8,27), os pecados
são perdoados (cf. Mc 2,5), os demônios são exorcizados (cf. Mt 12,28) e a
morte está sendo banida para sempre (cf. Mc 5,39). Deus, o sentido do
91

Para Franz Böckle, “o cerne da mensagem de Jesus é a proclamação da Basiléia (do Reinado) de
Deus. O conceito ricamente cheio aponta para o domínio atual de Deus, no bem como para o objetivo
da História: O reino de Deus. [...] A mensagem ética de Jesus é parte desse anúncio do Reino de
Deus; sua reivindicação vem essencialmente marcada” (BÖCHLE, 1984, p.193-194).
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mundo, reconciliado e transfigurado, eis o que a expressão Reino de Deus
quer significar. Por isso ‘felizes vocês, pobres, porque o Reino de Deus lhes
pertence; felizes vocês, que padecem fome, porque serão fartos; felizes
vocês, que agora choram, por que irão rir’ (Lc 6,20-21) (BOFF, 2002, p.113).

A realidade do Reino “significa a política que o Pai conduz na história e em
sua criação” (BOFF, 2001, p. 35). Ela envolve a tudo e a todos, a pessoa, sua
intimidade, a natureza, o cosmos e o outro:
Reino de Deus é aquela presença ativa e revolucionária de Deus dentro do
universo: presença cósmica, comunitária, social, pessoal, presença íntima a
cada pessoa humana. Porque é dentro de cada pessoa que está o Reino de
Deus, é a partir do interior de cada ser humano que Deus mesmo produz
transformações. O Reino de Deus é a presença transformadora de Deus
que se acercou de nós e veio buscar o que é seu: seus filhos e filhas, para
resgatá-los, purificá-los e assim transfigurá-los, a eles e a tudo o que os
cerca, a natureza e o universo. Jesus anuncia essa grande utopia, essa
revolução absoluta, alegria para todo o povo, como diz São Lucas em seu
evangelho (BOFF, 2001, p.35).

Na perspectiva do Reino é cobrada a transformação espiritual: “Convertei-vos
e crede no evangelho” [...]. E aqui está a “essência da espiritualidade” 92: “aquilo que
produz uma transformação em nosso interior” (BOFF, 2001, p. 36). Essa
transformação, porém começa no sujeito e desemboca nas relações intersubjetivas.
Não se trata de intimismo. Ela tece uma “rede de transformações na comunidade, na
sociedade, nas relações com a natureza e com o universo inteiro” (BOFF, 2001,
p.36).
São os últimos, os pobres, os pequenos e excluídos da sociedade os
portadores do início deste Reino: “Bem aventurados os pobres porque de vós é o
Reino” (Lc 6, 20). A libertação é proclamada não apenas regional, seja política, seja
religiosa. Trata-se de uma libertação integral: “Isso não constitui apenas anúncio
profético e utópico; profetas judeus e pagãos de todos os tempos sonharam e
pregaram o advento de um novo mundo. Nesse nível do anúncio, Jesus se enfileira
na lista dos grandes profetas da humanidade” (BOFF, 2002, p. 114). Aqui se
encontra um aspecto fundamental de proximidade da espiritualidade cristã com as
outras tradições religiosas na construção do diálogo inter-religioso e na configuração
92

Leonardo Boff apresenta interessante diálogo entre Dalai-Lama e um ouvinte de sua fala em
auditório onde este é interrogado sobre afinal o que é espiritualidade? E conforme Boff sua resposta
foi extremamente simples: “Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança
interior”. E completou Dalai-Lama que se pode praticar a religião e observar as tradições sem
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da “ética mundial”. A construção, a luta por uma sociedade mais justa e solidária,
aproxima as religiões nesta causa e possibilita o diálogo, quebrando barreiras e
vencendo preconceitos.
Pode-se perguntar qual é a “originalidade” do Reino que Jesus anuncia?
Antes de tudo significa que ele não é um sonho, mas se concretiza na sua pessoa:
Ele realiza utopia. Não diz: ‘O Reino virá’, mas ‘o Reino já foi aproximado’
(Mc 1,15; Mt 4,17) e ‘já está em vosso meio’ (Lc 17,21). Ele experimenta
Deus presente agindo e ultimando sua vitória final, através de sua proclamação e ação de profeta, curador e taumaturgo: ‘Se eu expulso demónios
pelo dedo de Deus, sem dúvida, o Reino de Deus chegou a vós’ (Lc 11,20).
Ele se experimenta agindo em nome de Deus, porque se sente o mais forte
que vence o forte (cf. Mc 3,27). Aqui está a novidade perene de Jesus. Com
ele Deus está em nosso meio (BOFF, 2002, p.114).

Quais são as características desse Reino que se encontra na prática e na fala
de Jesus relatados nos evangelhos? Dentre os muitos aspectos que se pode
ressaltar sobre o Reino anunciado por Jesus será abordado especificamente
aqueles que solidificam uma espiritualidade do diálogo inter-religioso em vista da
“ética mundial”.
O primeiro aspecto a ser ressaltado é que a realidade do Reino não é uma
ideia ou doutrina a ser defendida, mas uma “lógica existencial” que envolve o ser
humano como um todo nas suas posses, afetos e inteligência:
Esse confronto com o anúncio do Reino exige uma resposta imediata, uma
decisão existencial que arrisca tudo, que vende tudo o que tem para
comprar a pérola, o tesouro descoberto (Mt 13,35ss.), que não espera nem
mesmo o enterro do próprio pai (Lc, 9,59s.), que age com esperteza, como
um administrador infiel ao ser pego em falta (Lc 16,1-8) (GRECH, 1992, p.
52).

A espiritualidade que está por detrás dessa consciência do Reino independe
de sua visibilidade em estruturas e instituições. É antes de tudo uma adesão
pessoal. Requer um compromisso incondicional: “Nem os vínculos de parentesco
(Lc 14,26) nem qualquer outra coisa que prezamos muito, como os olhos (Mt 18,9),
devem ser poupados se comprometem a presteza da nossa resposta” (GRECH,
1992, p. 52-53). A consequência prática desta visão do Reino fecunda uma
experiência de Deus capaz de relativizar as estruturas e instituições religiosas.
provocar uma transformação na pessoa. E isso não é espiritualidade (BOFF, 2001, p. 16).
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Sabe-se que a absolutização destas é impecilho para o diálogo entre as religiões. O
Reino de Deus vai além de toda visibilidade religiosa. Elas podem contê-lo, mas não
o esgotam.
Um segundo aspecto é que o Reino não admite a lógica de separação entre
irmãos e não irmãos, amigos e inimigos. Ele derruba qualquer barreira de divisões
com o outro que se torna próximo. É um Reino da fraternidade mundial:
A novidade e a essência da resposta do crente ao anúncio do Reino
consistem em tomar como modelo das suas relações com o próximo a
mesma gratuidade e o mesmo amor que se revelam na pregação do grande
perdão que é o cume da história da salvação. Segue-se o conceito de
próximo que se estende ao estrangeiro (Lc 10, 25-27), ao inimigo e ao
perseguidor (Mt 5,43-48), aos marginalizados (Lc 14, 12-14) e aos
pecadores (Lc 17,3s.): e tudo isso para sermos como o Pai celeste, que faz
chover sobre os justos e os injustos (Mt 5, 48) ( GRECH, 1992, p. 52).

À luz desse aspecto do Reino é inconcebível qualquer visão de um Deus que
escolhe seus amigos e despreza seus inimigos. Na lógica do Reino anunciado por
Jesus existe uma base comum para o diálogo: todos são próximos.
A “radicalidade do perdão” sem medida é um terceiro aspecto que caracteriza
a realidade do Reino:
O perdão gratuito recebido por quem crê no Reino deve ser comunicado
com a mesma gratuidade àqueles que são nossos devedores (Mt 18, 2334). A medida, portanto, da retribuição divina será precisamente a mesma
generosidade ou avareza com que houvermos tratado os outros (Mc
5,7.9.42; 7,2-12; 6,14s.37; 25,31-46)” (GRECH, 1992, p.52).

Sabe-se dos muitos entraves, dificuldades e limites que acontecem no diálogo
inter-religioso e mesmo entre as nações por causa do rancor e da violência
cultivadas de geração em geração devido a ofensas e mal entendidos no passado. A
dinâmica do perdão abre possibilidades de superação de tais dificuldades.
Ter compreendido o Reino é “reavaliar e relativizar tudo” em referência ao
mesmo. Este é um quarto aspecto que se destaca no Reino pregado por Jesus:
O valor do Reino é o único absoluto necessário (Lc 10,42), em relação ao
qual o crente recebe a sua verdadeira existência (mc 8,35s.). Ele deve
voltar reavaliar tudo o que julgava o mais importante nesta vida (Mc 10, 2830). E isso não apenas por um sentimento de justiça social, mas, sobretudo
pela justiça escatológica inaugurada com a proclamação do Reino, como o
demonstra a parábola de Lázaro e o rico epulão (Lc 16, 19-31) e as bemaventuranças (Lc 6,20-26) (GRECH, 1992, p. 53).
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A consequência dessa compreensão do Reino gera liberdade e desapego
mediante a própria experiência que se realiza do Absoluto. Isso viabiliza a cultura do
diálogo. Reavaliar e relativizar é dialogar.
O quinto aspecto do Reino é o despojamento: ele “não compactua com o
acúmulo de riquezas”. O crente é convocado a decidir por Deus ou a riqueza. “Além
do fato de a riqueza ser em geral qualificada como iníqua, ou seja, o fruto da
injustiça (Lc 16, 19-12), ela afasta o coração de Deus, colocando o fim da existência
inteiramente neste mundo (Mt 6, 19-21)” (GRECH, 1992, p.53). E é dificílimo que um
rico entre no Reino dos céus, e a venda do que é supérfluo, para partilhar a renda
com os pobres, se torna um dos sinais da entrada no Reino (Mc 10, 17-22). Sabe-se
que ligado ao problema da riqueza vincula-se o do poder. Realidades que geram
lutas e desavenças entre as religiões. Afirmar que o Reino não compactua com isso
é possibilitar o diálogo a partir de bens e riquezas, entre as várias Tradições
Religiosas, não só materiais, mas também espirituais.
O sexto e último aspecto que se pode destacar na lógica desse Reino é “a
gratuidade”, que descarta qualquer pretensão de direito, superioridade e
exclusividade em relação a Deus. Jesus bate de frente com essa lógica relatada nos
evangelhos como “farisaísmo”:
O farisaísmo, tal como aparece nos evangelhos, apresenta um tríplice
obstáculo à acolhida do dom do Reino: sua casuística oculta o verdadeiro
espírito da lei de Deus (Mt 23, 16-19); é ocasião de hipocrisia e vanglória
(Mt 6,1-6; Lc 16,15); mas, sobretudo perverte a natureza mesma da religião
revelada, ao tentar colocar Deus como nosso devedor, quando faz o
cômputo dos favores que lhe fizermos, ao contrário de mostrar gratidão e fé
pelo que Deus gratuitamente nos concede, como o demonstra a parábola
do fariseu e do publicano (Lc 18, 10-14). O espírito verdadeiro é constatar
que somos servos inúteis; fizemos apenas o que era nosso dever de fazer
(Lc 17, 7-10). A postura farisaica cega (Lc 6,39) mantém os mais fracos
afastados de Deus (Lc 11,46). O farisaísmo não é apenas um fenômeno
histórico de uma determinada época da religião judaica; é uma postura que
pode infirmar qualquer ética, de qualquer tempo, se não nos convencermos
de que tudo o que somos e fazemos de bem é um dom de Deus (1Cor 4,7)
(GRECH, 1992, p. 53-54).

Esta perspectiva na experiência de Deus quebra uma pretensão, ainda que
inconsciente, de superioridade e exclusividade em relação à outra tradição religiosa.
Ao propor o rompimento com a postura farisaica, Jesus desloca a experiência do
Absoluto: da pretensão de “possuí-lo” pela norma e prática da doutrina, para uma
atitude de “acolhê-lo” como dom gratuito. Isso gera a virtude da humildade diante da
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experiência de Deus e fecunda o diálogo com o outro. São aspectos que podem
contribuir significativamente para a configuração de uma “ética mundial”.
Para Hans Küng, a espiritualidade cristã, qualifica e potencializa a condição
humana. Ela possibilita um modelo de ser humano:
Por sua pregação, por sua conduta, por todo o seu destino, ele deu-nos um
modelo de ser humano, e, quando nos envolvemos confiantemente com
esse modelo, ele constatemente nos capacita a descobrir e a cumprir o
sentido de nosso próprio ser, de nossa liberdade, de nossa vida-em nossa
própria existência e em nosso envolvimento em favor de nossos
semelhantes (KÜNG, 2004a, p 45).

A espiritualidade cristã levanta a bandeira de humanismo levando a termo sua
radicalidade:
E nesse sentido, como cristãos, somos a favor não de um humanismo
qualquer, mas sim de um humanismo verdadeiramente radical: um
humanismo que chega até à raiz, por envolver não apenas o verdadeiro, o
bom e o belo, o humano e o humanitário, mas também o falso, o mau e o
feio, o por demais humano, e mesmo o desumano. Trata-se então de um
humanismo que é capaz de abraçar positivamente todas essas coisas,
incluindo o sofrimento e a luta, e tudo superar (KÜNG, 2004a, p 52).

Assim, no paradoxo da cruz, a mística cristã assume as contradições
humanas e luta contra elas: “no Espírito do cruxificado torna-se possível, de uma
forma muito mais profunda, lutar contra todos os aspectos negativos e suas causas,
tanto na vida do indivíduo quanto da sociedade” (KÜNG, 2004a, p 51).
Concluindo este ponto pode-se dizer que falar do Reino proposto por Jesus é
ter consciência histórica da atuação de Deus. O tempo se torna “Kairológico”
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e

tempo do Espírito. A comunidade é por ele assistida e não pode se acomodar nos
caminhos da história a exemplo de Jesus.
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Mas o tempo na vida, segundo Heidegger, não é o mesmo tempo dos objetos ou coisas. “Essa
concepção de tempo enquanto Ruinanz é o tempo cairológico. Cairós é o tempo indicado ou
oportuno, o tempo que chegou que foi cumprido, como em Marcos 1, 15. É o tempo a que
Kierkegaard, e Heidegger depois dele, chamou Augenblick, o momento da decisão”. O cairológico é a
esfera das decisões tomadas ou evitadas. “A vida fáctica é descrita como exposta a uma queda, um
(Sturz) ou uma ruína (Ruinanz) específica, a tentação de se compreendê-la a partir de um ente do
momento; o cairós não é um tempo cronologicamente verificável - crônos - onde se encontra o poder
de escolher a si mesmo segundo a sua própria finitude”. O tempo cairológico é caracterizado
enquanto a ocasião, o momento propício, o favorável ou não, ou seja, “é o aqui e o agora de cada
instante; é o tempo lógico do momento; é a pontuação em cada situação em que manifesta a
existência”. (ZANETTE , 2010).
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Logo, a espiritualidade cristã traz a consciência de que a história é construída
com a atuação humana. A deliberação de agir ou não agir. De lutar ou de esperar.
De lamentar ou de viver a inquietude premente daqueles que não se acomodam
com a realidade desenhada e que ousam rabiscar sobre o traço e compor uma nova
moldura. Sabe que o Espírito é quem de fato garante a fidelidade da proposta de
Cristo na história:
Sem o Espírito Santo, Deus: está distante; o Cristo permanece no passado,
o evangelho uma letra morta, a Igreja uma simples organização, a
autoridade um poder, a missão uma propaganda, o culto um arcaísmo, e a
ação moral uma ação de escravos. Mas no Espírito Santo o cosmos é
enobrecido pela geração do Reino, o Cristo ressuscitado se faz presente, o
evangelho se faz força do Reino, a Igreja realiza a comunhão trinitária, a
autoridade se transforma em serviço, a liturgia é memorial e antecipação, a
ação humana se deifica (CANTALAMESSA, 1998, p. 22).

Na perspectiva do critério religioso geral proposto por Hans Küng (2003a), o
cultivo da espiritualidade cristã deverá ter sua fonte originária em Jesus Cristo. É na
experiência que Jesus fez de Deus que o sujeito cristão deve “beber”, “descobrir”,
“redescobrir” e voltar sempre que necessário para garantir a fidelidade de sua
“originalidade” espiritual. Na abordagem apresentada pôde-se perceber que a
mística de Jesus se fundamenta em dois pontos essenciais: a experiência de Deus
como “Papaizinho” e a compreensão de sua atuação no mundo com um “programa
político” que é o Reino. O primeiro aspecto traz como conseqüência a consciência
de que toda pessoa é Filho de Deus e irmão de todos. O segundo aspecto faz
compreender que a história, não obstante às suas muitas contradições, é o lugar
onde acontece a Salvação de Deus através de sua ação política chamada por Jesus
de Reino. São aspectos a serem ressaltados e aprofundados na espiritualidade
cristã em vista do diálogo inter-religioso e da construção de uma “ética mundial”. Se
Deus é Pai e somos filhos “não pode haver mais uma ideia de que ele seja de
“alguns”, que está satisfeito “com estes e não com aqueles”, que exista “fiéis e
pagãos”. Deus é de todos. Os seres humanos são diversos, suas experiências do
absoluto também, mas ele de todos é Pai sem distinção de raça, credo ou nação,
como afirma o apóstolo Pedro: “Estou compreendendo que Deus não faz distinção
de pessoas” (At 10, 34).
O aspecto da consciência da paternidade de Deus desemboca no segundo
que afirma existir uma vontade política dele na história humana: a construção do seu
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Reino. Trata-se de fazer acontecer a vida plena de Deus no meio da humanidade:
verdade, justiça, gratuidade, respeito, desapego dos bens, ajuda aos pobres,
perdão, abertura, diálogo, etc. Aspectos que podem unir e respeitar não só as
diversas tradições religiosas bem como os não crentes. O cultivo da consciência do
Reino, na espiritualidade do sujeito crente, alargará seu conceito de Salvação e
percepção da atuação do Mistério Absoluto que abarca a tudo e a todos. Provocará
uma atitude de respeito, diálogo e tolerância com o diferente, pois perceberá que é
“parte de um todo”. Compreenderá que sua “experiência pessoal de Deus” não
abarca toda a realidade do Reino, pois este vai além da sua sempre situada e pobre
percepção do Real. Se isso vale para o sujeito crente, o mesmo se diga para a
comunidade, para a igreja, para as religiões.
E por fim, os aspectos da espiritualidade cristã a serem acentuados na
fidelidade à sua originalidade (critério religioso geral) impulsionam a construção e
responsabilidade da “ética mundial” por dois motivos. O primeiro é que se somos
filhos do mesmo Pai, somos também da mesma família. Qualquer atitude que
desrespeite o ser humano ou violente a sua dignidade é “crime contra toda família
humana”. Segundo é que, se existe uma atuação de Deus na história através do seu
Reino, e se este acontece pela livre adesão do ser humano ao bem que se traduz na
promoção da vida em todas as suas dimensões, ele não se prende a um
determinado credo, instituição e religião. Neste ponto todas as religiões e os homens
de boa vontade podem, sem dúvida, mais uma vez se encontrarem.
O “critério religioso geral” da criteriologia da verdade das religiões proposto
por Hans Küng (2003a) fomenta o cultivo de uma espiritualidade cristã que pode
contribuir significativamente no “projeto de ética mundial” e para o diálogo. Ele faz o
sujeito beber na “fonte genuína” da experiência de Deus que Jesus realizou. É esta
perspectiva que se deve cultivar na experiência pessoal cristã do sujeito crente em
prol do diálogo entre as religiões, da paz entre as nações e da “ética mundial”.
O “nível místico” do diálogo iluminado pelo “critério ético geral” deve ser unido
ao “nível existencial” e “nível teológico” (catequese) que, por sua vez, ganhará luzes
do “critério especificamente cristão” em vista do diálogo inter-religioso e da “ética
mundial”. Que compreensão e aspectos da catequese cristã devem ser explicitados
nessa perspectiva?
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O próximo passo agora será apresentar uma catequese que explicite na
comunidade esta perspectiva de fé da experiência do sujeito que pela sua
compreensão, conteúdo e metodologia leve em conta esta “originalidade cristã” a
favor do diálogo inter-religioso e do “projeto de ética mundial”.

4.3.2 A Catequese em vista do diálogo inter-religioso e da “ética mundial”

Não é tema dessa pesquisa fazer uma história da catequese cristã. Tema
trabalhado por ricas pesquisas. Abordar-se-á em linhas gerais o sentido da
catequese como importante dimensão de concretização na comunidade cristã da
proposta do diálogo inter-religioso e da “ética mundial”.
A catequese cristã acontece na interação recíproca com a comunidade. Nela
a fé subjetiva ganha significação e legitimação enquanto pertença aos “verdadeiros”
seguidores de Cristo (fé comunitária). A experiência que o fiel faz de Deus na
perspectiva de Jesus Cristo é na comunidade alimentada, celebrada e vivenciada. O
sujeito passa à dimensão da intersubjetividade da sua fé. Cabe à “catequese”
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esse papel. Ela é um processo mais amplo da evangelização. Seu esforço se dá na
tentativa de “formulação da totalidade da fé e da vida da Igreja dentro do universo
cultural de uma pessoa e da sua comunidade” (RUIZ DE RUIZ DE GOPEGUI, 2005,
p.316). Ela é a transmissão da fé recebida, da verdadeira “tradicio”: O “processo da
evangelização” é o processo da “tradição da fé”. O que a comunidade cristã recebe
do seu fundador e deve transmitir ao longo da história não é um sistema
doutrinal, mas “uma vida”: "Continuai a caminhar no Cristo Jesus, o Senhor, tal
como o recebestes" (Col 2,6) (GOSPEGUI, 2005, p.316). Para Hans Küng, esta
redescoberta é hoje urgente e necessária:
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Encontra-se no texto de Jungmann uma definição plausível sobre o que venha a ser a catequese:
“A etimologia da catequese sugere que suas palavras são apenas propedêuticas para que outra
palavra possa ecoar no coração do ouvinte das palavras da Igreja: a Palavra de Deus. Katekhein:
instruir com palavra, fazer ressoar. Em grego profano, a palavra catequese conserva seu
primitivo significado de 'retumbar', 'ressoar' (cf. ekho, eco). Não há duvida de que dele deriva
seu significado corrente no uso eclesiástico: a mensagem de Deus soa diante dos humanos ou
ressoa, segundo as palavras do oficio litúrgico próprias dos Apóstolos tomadas do salmo 18: in
omnem terram exivit sonus eorum (seu pregão saiu por toda a terra)". (JUNGMANN, 1966, p.
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o que é mais urgente, e ao mesmo tempo mais libertador para o nosso
ser-cristão, é que voltemos a nos orientar teológica e praticamente não
tanto pelas formulações e regulamentações dogmáticas tradicionais,
mas por aquela figura única que deu o nome de cristianismo (KÜNG,
2004a, p 90).

Desde os primórdios a Igreja compreendeu a catequese praticamente como
evangelização e não apenas um conjunto de doutrinas a ser transmitido:
Bem depressa se começou a chamar catequese ao conjunto dos esforços
envidados na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a
acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, mediante a fé, tenham
a vida em Seu nome (3), para os educar e instruir quanto a esta vida e
assim edificar o Corpo de Cristo. A Igreja nunca cessou de consagrar a tudo
isto as suas energias (JOÃO PAULO II, 1985, p.5).

Este processo é diferenciado da evangelização no sentido de que a
formulação da vida cristã é feita na catequese “numa linguagem significativa para
alguém que sempre está geográfica e historicamente situado” (RUIZ DE GOPEGUI,
2005, p. 316).
Desde o início a catequese era vista como algo dinâmico. A simbologia do
“caminho” expressa esta concepção ligando-a a Cristo e como uma missão:
Os primeiros cristãos chamavam a fé de “caminho”: um estilo de
caminhar na história configurado por Cristo, uma “vida em Cristo”,
assim caracterizada não apenas por ter como modelo o caminhar do
Cristo, mas por proceder constantemente do Senhor ressuscitado, da
sua ação através do Espírito. A Igreja recebe esta vida e a transmite.
Receber (paralambáno) e transmitir (paradídomz) são os verbos
consagrados no Segundo Testamento para designar o processo da
tradição da fé (parádosis) (RUIZ DE GOPEGUI, 2005, p. 316).

É óbvio que a vida cristã se traduz numa doutrina, em linguagem coerente, da
fé ou da “vida em Cristo”. E tudo isso acontece em um horizonte cultural
determinado. Uma vez que estes são sempre diversos, há que se compreender que
“não pode existir formulação da fé que possa ser dita simplesmente ‘a doutrina
cristã’, de forma que bastasse sua simples repetição para garantir a autenticidade da
vida cristã” (RUIZ DE GOPEGUI, 2005, p. 317). Daí a necessária leitura
hermenêutica da catequese, o que muito colabora para a abertura ao diálogo e
compreensão da fé comunitária como processo a se inserir, amadurecer e crescer:
13).
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Podem existir ‘formulações normativas’ da doutrina cristã, mas elas
não podem ser ditas simplesmente ‘a doutrina cristã’. A doutrina
apostólica, fixada nos escritos do Segundo Testamento, é a norma da
doutrina cristã. Mas esses escritos, não obstante sua normatividade
para a fé da Igreja, não dispensam as comunidades cristãs de paciente
e sempre renovada hermenêutica, sob pena de cair no
fundamentalismo, que é a mais perniciosa deturpação das crenças
religiosas (RUIZ DE GOPEGUI, 2005, p. 317).

Uma compreensão de catequese “fundamentalista” não corresponde à
verdadeira tradição cristã. As origens cristãs vislumbram justamente o contrário: “A
Igreja antiga sabia muito bem disso quando instituiu o catecumenato, não como
mera doutrinação, mas como iniciação gradual à vida de uma comunidade a ‘viver
pelo Espírito do Cristo, o Filho de Deus” (RUIZ DE GOPEGUI, 2005, p.317).
Isso significa afirmar que a vida de Cristo invade a existência do sujeito
crente, dando-lhe um sentido que transcende todas as aspirações humanas. O fiel
cristão passa a olhar o mundo através de Cristo e nele o mundo lhe é oferecido e
confiado como tarefa e missão.
À luz da realidade do pluralismo religioso não se pode conceber uma
catequese

e,

consequentemente

a

comunidade

evangelizadora

sem

ser

“ecumênicas” e abertas ao “diálogo inter-religioso”. Essa consciência traz
consequências concretas para as igrejas cristãs como um todo:
Isto tem muitas implicações. Iniciar à vida na Igreja "una" de Jesus
Cristo num contexto de inúmeras confissões cristãs que apelam ao seu
Nome, significa iniciar no reconhecimento da culpa de todas elas, por
essa situação anti-evangélica, em espírito de abertura e diálogo com
aquelas comunidades eclesiais que anseiam e procuram a unidade da
Igreja de Jesus Cristo e de compreensão e tolerância (embora crítica)
com as outras (RUIZ DE GOPEGUI, 2005, p.335).

Hoje, talvez mais do que no passado, a credibilidade do Evangelho passa
pela capacidade de saber se posicionar frente ao pluralismo religioso. Aspecto esse
às vezes negligenciado. A catequese hoje não pode desconhecer o pluralismo
religioso, seja de fato ou de princípio95. Se a catequese é introduzir o sujeito nos
95

Dupuis distingue um pluralismo de “fato” de um de “princípio e de direito”. O primeiro refere-se a um
dado inegável da atualidade a diversidade religiosa. Essa diversidade é um fato real com o qual se
defrontam todas as religiões, a menos que se escolha o caminho do fechamento, criando guetos de
imunização contra tal fato. O segundo, por sua vez, diz respeito ao próprio projeto de Deus para a
humanidade. Enraíza-se aí. Desse modo, expressa F. Teixeira, “reconhecer” o pluralismo religioso de
princípio e não apenas de fato, significa desocultar o significado positivo das diversas tradições
religiosas na globalidade do único desígnio salvífico de Deus. (TEIXEIRA, 2002, p. 165).
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mistérios de Deus na comunidade de fé, deverá realizá-lo na consciência da
pluralidade providencial dos caminhos de salvação:
Com relação às religiões não cristãs, significa ajudar o olhar da fé a
reconhecer a pluralidade de caminhos da providência divina para a
salvação universal proclamada por Cristo. Isto deve ser feito desde os
alvores do processo de iniciação cristã, que só irradiará sua luz
reveladora quando se leva em conta o contexto em que o anúncio de
Cristo é feito. Esse contexto, nos dias de hoje, aparece escancarado
aos olhos das crianças (RUIZ DE GOPEGUI, 2005, p.335).

Concluindo, pode-se dizer que é através da catequese (nível existencial e
teológico do diálogo) que o sujeito faz a experiência intersubjetiva da fé em Cristo.
Daí, a peculiar importância da comunidade de fé como ratificadora dessa
experiência tradicional e ao mesmo tempo “corretiva” dos possíveis desvios da
mesma. A catequese é a transmissão da experiência de Deus em Jesus, de seu
espírito e de sua vida. Logo, seu processo é dinâmico como a própria vida. Nesse
aspecto, a simbologia do “caminho” possibilita compreender a catequese como “vida
em Cristo”. Sabe-se que a transmissão dessa fé é dada num horizonte cultural
determinado e requer por isso mesmo uma constante leitura hermenêutica da
doutrina e do dogma. Do contrário, a catequese se torna fundamentalista e trai o
“espírito de Cristo”. Nesse “espírito de Cristo” ela deve ser ecumênica e aberta aos
outros “caminhos” de salvação (pluralismo religioso).
Relacionar a catequese com o critério “especificamente cristão” de Hans Küng
abre perspectivas de que ela seja escola do diálogo e da tolerância, do respeito e da
promoção da vida humana e sua dignidade, em vista do diálogo inter-religioso e da
“ética mundial”. Se a catequese é explicitação da fé comunitária em Cristo, esta para
ser verdadeira e boa, necessariamente, deve explicitar o “espírito de Cristo”.
Em linhas gerais o “critério especificamente cristão” significa fidelidade a
Jesus Cristo. É no seu espírito que são avaliadas a verdade e a bondade de uma
religião: “Uma religião é verdadeira e boa, na medida em que na sua teoria e prática
permite reconhecer o espírito de Jesus Cristo” (KÜNG, 1999a, p.283). Assim, a
bondade e a verdade da religião serão comprovadas pela sua capacidade de irradiar
a sensibilidade humana da pessoa de Jesus. Se a catequese é “um estilo de
caminhar na história configurado por Cristo, ‘uma vida em Cristo’" (RUIZ DE
GOPEGUI, 2005, p.316) sua validade estará na capacidade de introduzir o sujeito e
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toda a comunidade nesse “espírito de Cristo”. E sabe-se que o “especificamente
cristão”, como já foi abordado, fundamentará posturas de abertura, diálogo, respeito
ao diferente e compromisso com a vida independente de raça ou religião. Uma
catequese que não explicite esses valores para o sujeito e sua comunidade de fé
não será fiel ao seu objetivo, pois não estará “iniciando” “uma vida de relação íntima
com o Mistério do próprio Deus revelado em Jesus Cristo, que abre novas formas de
relacionamento com o irmão e com o mundo” (RUIZ DE GOPEGUI, 2005, p. 318):
A catequese é um processo de iniciação ou de amadurecimento na vida da
fé. Isso marca a experiência religiosa de cada um e repercute para toda a
vida. Por outro lado, com o seu processo formativo, a catequese vem
aprimorar a sensibilidade do cristão para com o outro, como irmão, mesmo
que tenha convicções de fé e religião diferentes, pois a fraternidade
universal é querida pelo Deus que nos chamou. O cristão pode levar o
testemunho de suas descobertas, suas convicções, sua vida e sua
contribuição sempre em espírito de diálogo (CARDOSO, 2009, p.9).

A experiência básica da espiritualidade de Cristo foi a sua consciência de
Filho de Deus, irmãos de todos atuando no mundo através do Reino. A catequese
em vista do diálogo inter-religioso e da “ética mundial” não será um sistema
doutrinal, mas a vida de Cristo a ser transmitida. Quais aspectos devem ser
enfatizados na catequese tendo em vista esta preocupação?
Primeiro, o “critério especificamente cristão” só pode ser aplicado às demais
religiões de modo indireto, porque cada religião tem seu próprio “critério específico”
de verdade, a partir do qual é verificada a sua autenticidade. Essa consciência
contribui para que a catequese procure explicitar o seu “específico cristão”, em
diálogo com o específico de cada tradição religiosa como uma verdade fundamental
de Deus que não se contradiz, mas que tem matize e acentos diferentes, porém,
numa perspectiva de complemento das várias tradições religiosas. Em segundo
lugar, poderá a catequese explicitar o “espírito de Cristo” nas outras tradições
religiosas para o sujeito e sua comunidade de fé. Fará compreender que alguns
aspectos da sua verdade de fé são até melhores explicitados e compreendidos a
partir do específico da outra tradição religiosa. Pode-se pensar aqui na riqueza de
simbologias comuns das tradições religiosas que podem ser trabalhados na
catequese cristã como sinal do especificamente cristão, em comunhão e diálogo
com o especifico das outras tradições religiosas. Essa compreensão da catequese a
impedirá de uma concepção imperialista como única verdade de fé a ser imposta ao
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diferente. Caberá uma revisão de métodos, pedagogias, discursos e linguagem
utilizada na “catequese” que traem essa proposta. Estes não podem trair o
necessário diálogo entre o diferente e a construção da paz entre as religiões.
Pode-se levantar a seguinte questão: afirmar que cada religião tem o seu
critério específico não é reavivar o relativismo? Como defender e transmitir na
catequese as verdades “fundamentais e inegociáveis” da própria tradição cristã na
perspectiva do diálogo inter-religioso e da “ética mundial” sem se trair? Como pode,
à luz do critério específico cristão, ser trabalhado e abordado na catequese a
questão da verdade para além das soluções exclusivistas, inclusivistas?
Essa problemática pode ser solucionada com as três perspectivas que Hans
Küng acrescenta à criteriologia inter-religiosa, dentro do critério especificamente
cristão. Na perspectiva externa, as religiões são verdadeiras se correspondem aos
critérios gerais (ético e religioso). Nesse aspecto, a catequese trabalhará sem
preconceito os valores que as tradições religiosas possuem testemunhados pela
fidelidade à sua origem comprovados na promoção da dignidade humana: “pelos
frutos conhecereis se a árvore é boa” (cf. Mt 7, 16). Fará compreender que o bem
não se contradiz: “Aquele que não está contra nós é a favor de nós” (Mc 9, 40 // Lc
9, 50). Este é um espaço para fomentar uma educação da fé desvestida de
presunção e arrogância e juízos parciais e falsos das outras religiões. Educar-se-á
para aceitar que, na outra tradição religiosa, a prática do bem comprova a sua
veracidade. E que a verdade não é monopólio de uma única religião: “o vento sopra
onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
assim é também o Espírito de Deus” (Jo 2, 8). Essa formação vale como autocrítica
para a avaliação da própria religião. A catequese não pode ser a doutrinação de
uma mentira. Se seu conteúdo é justificado pelos critérios gerais ela é digna de
aceitação. Mas todas as religiões são verdadeiras?
Ao estabelecer a perspectiva interna na criteriologia da verdade, o autor
consegue responder a essa problemática afirmando que, por sua vez, uma religião é
a verdadeira. E essa é a que se vive a fé. Isso se dá na perspectiva existencial. O
sentido fundante para a própria vida só pode ser encontrado numa religião e não em
várias ao mesmo tempo. Nesse sentido será amplo o campo para a catequese, que
não é simplesmente a doutrinação de conteúdo, mas a transmissão de uma
experiência de vida, trabalhando a questão da verdade única como existencial. Ela
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não excluirá que haja verdade nas outras tradições religiosas, porém vistas como
verdadeiras sob condições: “E contanto que não se oponham essencialmente à
mensagem cristã, certamente podem completar corrigir e enriquecer a religião cristã”
(KÜNG, 1999a, p. 290). O discurso da catequese, a leitura que se fará de suas
verdades de fé, sua metodologia e linguagem serão, na perspectiva do diálogo interreligioso e da “ética mundial” completados, enriquecidos e até corrigidos a partir do
específico de cada religião, se este não contradiz o seu específico. Compreendendo
existencialmente sua religião como única, o sujeito fiel e a sua comunidade crente
passarão de uma atitude de ataque e desrespeito pela outra tradição religiosa para
uma postura de interesse e diálogo. Compreender-se-á sua verdade a partir do seu
lugar, não do outro ou de uma doutrina. E como a própria vida é dinâmica, assim
será entendido o processo da verdade. A catequese terá o papel de fecundar
existencialmente a verdade única de Cristo na própria tradição e fazê-la perceber
viva e sem contradição nas várias outras religiões. As figuras fundantes das outras
religiões terão papel singular nesse processo:
Na medida em que acolheram a ação do Espírito e traduziram-na em
expressões e práticas situadas em horizontes socio-culturais e religiosos
peculiares, tais figuras religiosas interpelam constantemente o próprio
cristianismo. Como fruto do “mesmo” Espírito que nelas age, deve ele
considerá-las momento interno, no desígnio de Deus, de sua própria
autocompreensão. Noções cristãs fundamentais como "salvação",
"sacramento", "vida após a morte", "ética", "experiência de Deus" e outras
mais deveriam ser pensadas e elaboradas tendo também em conta a
contribuição das outras religiões (MIRANDA, 1998, p.66).

É possível trabalhar, à luz dessa compreessão, uma “catequese com
sensibilidade ecumênica”. Esta proposta foi apresentada pela doutora em teologia,
Maria Teresa de Freitas Cardoso, na 3ª Semana Brasileira de Catequese, realizada
pela CNBB, em Itaici, São Paulo:
O que eu vou sugerir é que a catequese em geral ou a catequese de
iniciação cristã em particular sejam uma catequese com sensibilidade
ecumênica. Ou seja, que seja uma catequese em si mesma já dialogal, e
que seja uma atitude dialogal também para a perspectiva do diálogo
ecumênico e do diálogo inter-religioso. Sem deixar de ser catequese
católica e sem deixar de ter uma atitude dialogal (CARDOSO, 2009, p.1-2).

Aqui, pode-se pensar na concretude dessa sensibilidade a partir dos estudos
comparados das religiões”. Hans Küng, na sua obra “Religiões do Mundo”(2004a),
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constata que “não obstante, apesar de todas as diferenças de crença, de doutrina e
de ritos, também podemos perceber semelhanças, convergências e concordâncias”
16). Isso possibilita um ponto comum na catequese, pois as religiões têm respostas
semelhantes sobre o sentido da vida: “Na verdade, todas as religiões são também
mensagem e caminho de salvação. Afinal de contas, todas elas transmitem, por
meio da fé, uma visão de vida, uma atitude perante a vida e uma norma para o bemviver”(KÜNG, 2004a, p. 16).
O esforço da transmissão da própria fé interpretada a partir da categoria de
verdade existencial possibilita formar a comunidade cristã e os seus membros
abertos ao diálogo. Quanto mais profunda for a experiência da verdade existencial
mais abertura para a verdade existencial do outro haverá.
Essa postura não é ainda uma abordagem inclusivista? Como superar esta
perspectiva na catequese em vista do diálogo inter-religioso e da construção da
“ética mundial”? Para responder a esta problemática é preciso, antes de tudo, não
compreender esta perspectiva de forma isolada. Hans Küng (1999a) afirma que
existe um relacionamento dialético entre a perspectiva externa e a perspectiva
existencial. Aplicando este princípio à catequese significa dizer que a verdade
fundamental, que a catequese transmitirá, será sempre aquela que dá o sentido da
vida do sujeito crente e da comunidade de fé: Jesus de Nazaré. E o fará
explicitando-o como uma pessoa concreta e não um mito. Alguém cuja vida foi
plenamente vivida em referência a Deus como “Abba”, revelando assim, a
peculiaridade e a novidade do cristianismo. E em decorrência dessa verdade
fundamental da catequese, e em comunhão com o espírito de Jesus Cristo, se torna
necessário e coerente afirmar o respeito e a dignidade dos crentes das outras
tradições religiosas. A catequese que não transmite esta verdade fundamental não
estará a serviço do espírito de Cristo, que necessariamente supõe o diálogo e a
construção da não violência. Se não fosse assim ela seria contraditória e não seria
verdadeira.
Lembra Hans Küng que “nenhuma religião é detentora exclusiva da verdade.
Apenas Deus, o Absoluto, possui toda a verdade” (KÜNG, 1999a, p. 290s). Logo,
entre as perspectivas externa e interna, existe a dimensão vertical. Nesse aspecto, a
catequese terá um ponto de partida comum com todas as outras religiões. Essa
consciência fará da catequese uma ação dialogal, aberta à complemetariedade e
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enriquecimento com relação às demais religiões. Trabalhar-se-á a peculiaridade do
cristianismo e sua revelação, não, porém, sua compreensão como monopólio da
verdade. Inspirando-se em Dupuis (1999a), pode-se dizer que todas as religiões têm
no Absoluto, o critério último e imparcial da plena verdade.

Quanto mais a

catequese for capaz de introduzir os fiéis nesse mistério Absoluto, mais será
possível a comunhão plena de todas as religiões. A catequese ganha, à luz do
“critério especificamente cristão”, a tarefa de educar a fé no espírito dessa
“comunhão plena”. O compromisso do diálogo inter-religioso e da construção da
“ética mundial” vão de encontro à consciência que é a do próprio Cristo. Educar-se-á
para a verdade da fé capacitando os catequistas para formar “discípulos” que
expressem pela vida o “especificamente cristão”. A formação da fé será
compreendida na dimensão do diálogo inter-religioso, como necessidade intrínseca
do seu específico sem cair numa posição absolutista ou relativista da fé. O papa
João Paulo II, na encíclica Redemptoris missio afirma que "o diálogo inter-religioso
faz parte da missão evangelizadora da Igreja" (IGREJA CATÓLICA, 1990), enquanto
uma expressão desta mesma missão. “Entendido como método e meio para um
conhecimento e enriquecimento recíproco ele não está em contraposição com a
missão ad gentes” (IGREJA CATÓLICA, 1990),
Quais pistas de ação podem ser apontadas para a concretização de uma
“catequese com sensibilidade ecumênica” à luz do “critério especificamente cristão”?
Em primeiro lugar, a catequese deveria “valorizar o plano de Deus de realizar a
unidade de tudo e todos, e lembraria o desejo e a oração de Cristo pela unidade” e
“valorizaria o mandamento do amor a todos e a fraternidade universal como prática
cristã. Evitaria, porém, sugerir que só os cristãos querem viver o amor. Fazer o bem
também é preceito em outras religiões” (CARDOSO, 2009, p.5-6). Por fim, enfatizar
na catequese “que a experiência religiosa é uma experiência profunda que irmana
todas as pessoas em busca de Deus”. Portanto, ele que é o bem, não pode se
contradizer com uma religião que ensina o mal e a guerra: “As grandes tradições
religiosas em geral desejam fazer praticar o bem e encontrar a paz” (CARDOSO,
2009, p.7). Aspecto que solidifica o “projeto da ética mundial” de Hans Küng (2003a).
A espiritualidade cristã, lida a partir do “critério religioso geral”, e a catequese
a partir do “critério especificamente cristão”, recolocam a questão da missão cristã e
o seu significado na perspectiva do diálogo inter-religioso e da configuração da “ética
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mundial”. É necessária ainda a missão? Como definir a missão nesse panorama
sem trair seu objetivo? Como anunciar a verdade cristã sem arrogância? Como não
ser omisso à sua proposta de salvação para toda a humanidade sem desconhecer
outros caminhos de salvação na outras religiões? Pode a criteriologia da verdade
proposta por Hans Küng contribuir para uma nova visão de missão em prol do
diálogo entre as religiões e na construção da paz planetária? São questionamentos
que poderão encontrar possíveis caminhos de respostas à luz do “critério ético
global”.

4.3.3 A missão em vista do diálogo inter-religioso e da “ética mundial”

Encontra-se na constituição conciliar do Vaticano II “Lumen Gentium” uma
contradição ao tratar da atividade missionária da Igreja. No número 7, o documento
mostra grande abertura ao reconhecer a universalidade da vontade salvífica de
Deus e os seus caminhos misteriosos que levam à salvação, mesmo fora da Igreja
(LG 7). Porém, afirma antes no número 6, uma tese mais tradicional: "O fim próprio
dessa atividade missionária da Igreja é a evangelização e a fundação da Igreja nos
povos ou sociedades onde ainda não está radicada" (LG 6).
Por outro lado, “o Concílio manifestou uma sensibilidade que indicava a
necessidade de uma permanente articulação da missão evangelizadora da Igreja
com o desafio do diálogo” (TEIXEIRA, 2000, p.77). Na Declaração sobre a Liberdade
Religiosa (DH) é indicada a necessidade do respeito, da liberdade e da imunidade
de coação em matéria religiosa (DH 3,1 E 4,1) e também o direito do anúncio “até a
efusão do sangue” (DH 14,3).
Não tem mais lugar hoje a ideia de que “fora da Igreja não há salvação”. Ela
perdeu sua qualidade de "evidência institucional":
A Igreja católica, sobretudo a partir da primavera conciliar, não apenas
passou a reconhecer de forma mais evidente os valores das outras
tradições religiosas, como também a perceber a ação universal do Espírito,
que atua para além dos limites da Igreja (TEIXEIRA, 2000, p.127).
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“Mas será que nestas condições a missão ainda é possível?” (KÜNG, 1999a,
p.273). Como compreender a missão a partir dessa perspectiva? Tem sentido ainda
a Igreja? Com certeza a comunidade dos fiéis não perde a sua singularidade e
importância. O que acontece nesse contexto é que esta é provocada a viver sua
identidade missionária com um novo estilo. No novo estilo missionário, o que contará
será a dinâmica do testemunho e do serviço. Eles passam para um plano maior e de
fundamental importância para se compreender a missão como “testemunho em favor
do Reino”. Se a missão é o anúncio da verdade de fé experimentada pelo sujeito
crente e explicitada na comunidade, como deverá repercutir seu anúncio na
sociedade? Iluminar o sentido da missão, com o “critério ético geral” da criteriologia
da verdade da religião proposta por Hans Küng, abre perspectivas para uma
compreensão da missão que solidifique na sociedade o diálogo inter-religioso e a
“ética mundial”. Esse critério, em sintonia com a proposta do magistério da Igreja, vai
de encontro ao terceiro nível das formas de diálogo inter-religioso: o “nível ético”,
que consiste na libertação e promoção do ser humano. É o que será apresentado
em seguida.
O “critério ético geral” tem sua base de fundamento na dignidade humana.
Bom é aquilo que promove individual e coletivamente a pessoa. Mal é o que vai de
desencontro a esta promoção. E isso se aplica a todas as religiões. Essa será boa e
verdadeira se promotora do humano. Falsa e ruim se difundem desumanidade,
violência, espírito de intolerância e exclusão. O “critério humano” constitui-se um
critério ético fundamental que pode ser encontrado em todas as tradições religiosas.
No aspecto pragmático, o “critério ético geral” interroga cada religião se sua
prática leva a promover a dignidade humana individual e coletivamente, como
chancela de sua credibilidade, veracidade ou não. No aspecto teórico instiga a
religião a compreender que a sua verdade tem que ser comprovada pela sua
bondade. E que não pode haver contradição entre ambas, pois estão relacionadas.
O “critério ético geral” significa abertura e disponibilidade ao diálogo. O diálogo, na
perspectiva desse critério, significa busca de “consenso básico” entre as religiões
em torno da dignidade humana.
Tais aspectos deverão iluminar a compreensão e a prática missionária cristã
em vista do diálogo inter-religioso e da “ética mundial”. A “ética mundial” para Hans
Küng terá sua base em tudo que se refere à promoção do humano em espírito de
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diálogo e cooperação entre crentes e não crentes:
Numa única sociedade mundial, os cristãos, juntamente com as pessoas de
outras crenças, são convidados a assumirem juntos, a comum
responsabilidade: pela paz, pela justiça, pela preservação da criação e por
um ethos renovado. O destino da terra atinge todos os homens, qualquer
que seja a religião ou ideologia a que pertençam (KÜNG, 1999a, p.274).

O “critério ético geral” pontua o “compromisso comum” em favor da dignidade
da vida como condição de verdade das religiões. Tal empenho ético pode unir não
só as várias tradições religiosas como os não crentes. Como compreender então a
missão cristã, à luz desse critério? Ela passa a ser compreendida como serviço,
anúncio e edificação da dignidade humana numa atitude de diálogo com as outras
religiões e os homens de boa vontade. Supera-se uma compreensão da missão de
“conquista espiritual” para a missão enquanto testemunho em favor da vida. De
palavras para ação: “A Igreja, porém, não perde a sua singularidade e importância,
mas é provocada a viver sua identidade com um novo estilo, em que a dinâmica do
testemunho e do serviço passa para um plano de maior e fundamental importância”
(TEIXEIRA, 2000, p.82). Quais aspectos devem ser enfatizados na compreensão da
missão a fundamentar essa proposta?
Em primeiro lugar, a missão terá como foco irradiador a própria comunidade
que, pela sua vivência testemunhal, anunciará a sua fé. Terá a consciência de que
esse anúncio não será em forma de ocupação colonial. Não uma “missão
impositiva”, mas “missão propositiva”, através do testemunho que “voltará a ser dado
mais - como nos primeiros tempos do cristianismo - através da ação” (KÜNG, 1999a,
p. 273). Traduzido nas palavras de Hans Küng:
Em lugar de missão (‘mission work’) como conquista espiritual, ela deve ser
entendida melhor como um dar testemunho (‘witness work’) o que
evidentemente também deve ser permitido às outras religiões. [...]. Em vez
de ser dado através de uma ocupação colonial, isto só poderá ocorrer
através de uma inculturação compreensiva (KÜNG, 1999a, p. 273).

Trata-se muitas vezes de apenas perceber que, antes de qualquer anúncio, já
se faz presente o Reino, pois, "o Espírito Santo está presente e atua entre aqueles
que escutam a Boa Nova, ainda antes de a ação missionária da Igreja iniciar" (DA, p
68). A missão não será tanto “ir anunciar”, mas antes “irradiar a verdade de Cristo” e
mesmo “percebê-la” nas várias realidades da vida onde o Reino se faz presente.
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Seu foco principal não será o anúncio da Igreja, mas a percepção dos sinais do
Reino e suas possibilidades: “Em vez de uma sempre e maior institucionalização da
Igreja, através de uma sempre mais forte solidarização com os outros e de uma
orientação para um futuro comum” (KÜNG, 1999a, p. 273).
Um segundo aspecto é que a missão sai do campo de especialistas para
acontecer através de todo o povo missionário do Senhor. Essa percepção foi
acenada no documento da Conferência Episcopal Latino Americana de Aparecida96:
A Igreja inteira é missionária, tanto em cada um de seus integrantes como
em suas ações e estruturas. Nesta perspectiva, o Documento não fala em
discípulos ‘e’ missionários, mas em ‘discípulos missionários’, pois o
discipulado é seguimento de Jesus, enquanto continuação de sua obra. A
missão ‘não é uma tarefa opcional, mas integrante da identidade cristã’
(DAp 144) (BRIGHENTI, 2007, p. 324).

A percepção e a visão da missão são ampliadas. Ela deixa de ser
considerada como apêndice ou anexo da vida cristã. É desvincula de iniciativa
apenas da hierarquia e instituições católicas. Todo discípulo é missionário.
Discipulado é missão.
O terceiro aspecto é que a missão deixa de ser compreendida como
confrontação, passando para o sentido de diálogo. A dinâmica missionária dialogal
não esfria a missão, mas lhe dá um novo sentido: “O impulso missionário da Igreja
não perde o seu sentido quando se vive em clima de abertura dialogal, mas ganha
um novo significado” (TEIXEIRA, 2000, p.127).
Qual é esse significado? O significado de abertura para o mundo, as pessoas
e as outras religiões. Nessa atitude o missionário não só anuncia sua experiência
através do diálogo como a enriquece com o outro numa atitude de abertura e
cuidado:
O diálogo inter-religioso sugere que toda nossa atuação no mundo como
missionários se deveria fazer com cuidado, como um testemunho do que
experimentamos, como um anúncio e um convite, mas não por espírito de
condenação ou de imposições. Mesmo a missão pode se revestir de um
caráter dialogal (CARDOSO, 2009, p.4).

96

A última Conferência Episcopal Latina Americana e do Caribe aconteceu no Brasil, no ano de 2007,
na cidade de Aparecida do Norte, São Paulo. Ela é uma iniciativa do Conselho Episcopal Latino-
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O quarto aspecto da missão a ser pontuado é que esta deve ser das diversas
confissões para o comum testemunho ecumênico:
A história da salvação não se inicia com a chegada do agente
evangelizador, como se entre os povos não evangelizados houvesse
simplesmente uma "ânsia" da verdade de Deus, depois respondida pelo
entusiasmo do missionário (RM 44), que propiciaria o evento da conversão
e do batismo, como sacramento da "instauração" dos vínculos reais com a
Trindade" (RM 47). Mas a resposta à oferta da salvação já ocorre mediante
a "prática sincera das próprias tradições religiosas, na medida em que elas
contêm autênticos valores religiosos (DAp 68 e 29)” (TEIXEIRA, 2000, p.
127-128).

Se a religião é nos desígnios de Deus mediação de salvação, a Igreja é
descentrada de si mesma e interpelada a uma missão não exclusiva. O cristianismo,
ainda que compreendido como uma resposta mais completa, não é o único caminho
de salvação: “A Igreja não tem o monopólio da caridade, da justiça e da paz e, por
outro, estas só serão possíveis na concretude da história, na medida em que forem
resultado de uma ação concertada por todas ‘as pessoas de boa vontade’, em nível
global” (BRIGHENTI, 2007, p. 325). Assim, a missão, enquanto compromisso com a
vida humana une não só os crentes, mas também todos os que defendem a vida.
Amplia-se significativamente o campo da missão.
Um quinto aspecto a acentuar na perspectiva da missão iluminada pelo
“critério ético geral” é a passagem da institucionalização para solidarização com os
outros, sobretudo os mais pobres, e a orientação para o futuro. Também o
documento de Aparecida acenou para esta compreensão da missão, quando no
número 384 afirma que a promoção da “vida em abundância”, além de não ser uma
missão exclusiva da Igreja, deve ser levada a cabo em nível nacional e internacional:
Neste particular, uma das novidades de Aparecida é ter feito ver que
também a consciência cristã é planetária em sua identidade e precisa ser
também na prática. Na América Latina, há décadas, desenvolveu-se o
conceito de pecado social, que não é simplesmente a soma de pecados
individuais, mas pecados pessoais que passaram para as estruturas
(BRIGHENTI, 2007, p. 326).

Nessa consciência, o documento de Aparecida nomeia, no nº 65, as vítimas
das estruturas de pecado, os quais a missão deve cuidar: comunidades indígenas e
Americano (CELAM).
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afro-americanas, mulheres excluídas, jovens, desempregados, migrantes, crianças
prostituídas, milhões de pessoas e famílias que passam fome, dependentes de
drogas, vítimas da violência, idosos e presidiários. A missão é compreendida e
proposta como resgate da dignidade humana, a partir da opção preferencial pelos
pobres. No nº 407 ss do mesmo documento são apresentados cinco situações que
necessitam da missão: as pessoas que vivem nas ruas; os migrantes e
desprezados; os doentes; os viciados e dependentes e os detidos em prisões.
Enfim, tais aspectos da missão, inspirados no “critério ético geral”,
possibilitam ver a missão não como propaganda da Igreja e nem mesmo de Jesus
Cristo. Foge-se tanto do eclesiocentrismo como do cristomonismo. O caminho da
salvação é Jesus e não a Igreja. Ela existe para ser mediadora da salvação de
Jesus Cristo para todo gênero humano. Aponta para o ponto de chegada: a vida
plena, em Jesus Cristo, para a pessoa inteira e para todos os povos. O papa João
Paulo II afirmou, em sintonia com a patrística, especificamente na perspectiva de
Irineu de Lion, que o caminho da Igreja é o ser humano (RH 72). A glória de Deus é
o ser humano pleno de vida. Sua missão é para fazer essa glória resplandecer no
mundo. A promoção da ética e a sua vivência na história será um critério de verdade
do seu anúncio missionário como cuidado, defesa e promoção da vida integral de
todos os povos e do universo. Assim, a missão não será a defesa de idéias,
estruturas e doutrinas, mas antes de tudo a defesa e o compromisso ético com a
vida nas suas várias dimensões, expressões e singularidades. Não é esta a ousada
proposta do “projeto de ética mundial” de Hans Küng (2003a)? Não encontrarão aí
de fato as religiões o seu lugar reconhecido da missão e a sua importância na
sociedade de hoje? Os anúncios da fé cristã e das demais religiões serão antes de
tudo, o serviço à vida através do diálogo e promoção da paz. Sonho ou realidade?
Resposta que só poderá ser avaliada a partir de um compromisso pessoal e
comunitário em fazer da missão um empenho pelo diálogo e a paz mundial no
esforço da configuração da “ética mundial”.
Concluindo pode-se reafirmar diante do exposto que a “criteriologia da
verdade” das religiões que Küng propõe em sua teologia ecumênica contribui
concretamente para que a experiência cristã pessoal (espiritualidade), comunitária
(catequese) e social (missão) evidencie o “ethos cristão” em favor do diálogo interreligioso e da configuração da “ética mundial”.
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4.4 Conclusão

O capítulo apresentou uma leitura da mensagem cristã levando em conta
suas perspectivas, desafios e contribuições para a teologia da “ética mundial”
proposta por Hans Küng. Foi seu objetivo aceitar como positiva a proposta de uma
“ética mundial” cujo projeto se fundamenta no “ethos mundial” que se configura a
partir de um mínimo comum entre todas as religiões. Uma vez acreditada a proposta
passou-se a explicitar a “especificidade cristã” nesse projeto abordando o
cristianismo no contexto do diálogo inter-religioso e da “ética mundial”.
Mostrou-se a importância de resgatar aquilo que é a genuína mensagem
cristã tantas vezes negada ao longo da história da “cristandade”, fato que contradiz e
obscurece o “ethos cristão”. A consequência são as críticas ao cristianismo gerando
resistências à sua mensagem. Nem tudo que existe no cristianismo é cristão. Por
isso foi importante voltar à sua fonte primeira, à pessoa de Jesus de Nazaré
clareando as categorias “cristandade” e “cristianismo”. A confusão destes conceitos
ofusca a grande contribuição cristã para o “projeto de ética mundial”, gerando até
mesmo o descrédito com relação ao cristianismo.
Não se pode negar os grandes desafios do cristianismo que, a partir da sua
“especificidade”, surgem em relação ao diálogo inter-religioso e da “ética mundial”.
Urge reinterpretar experiências históricas e compreensões de sua verdade doutrinal.
A herança da “cristandade” legou uma marca histórica de guerras e violências nas
civilizações ditas “cristãs”. O sentido de ser Jesus compreendido como “único
mediador e salvador” alimentou uma concepção de superioridade dos cristãos em
relação às outras religiões. A comunidade entendida como exclusivo caminho de
salvação gestou atitudes de perseguição e intolerância para com o diferente e a
concepção de uma “missão” como conquista do “pagão”.
Ao propor uma “teologia ecumênica crítica” Hans Küng aponta caminhos para
ultrapassar os desafios próprios do cristianismo na perspectiva da “ética mundial” e
do diálogo. Sua criteriologia da boa e verdadeira religião permite uma releitura
favorável do cristianismo colocando luzes nos seus grandes desafios e resgatando a
sua grande e peculiar contribuição em favor da paz, do diálogo e da promoção
humana.
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A “criteriologia da verdade” afirma que uma religião é boa e verdadeira se ela
consegue ser fiel à sua tradição (critério religioso geral). Sendo assim, a mais fiel
história do cristianismo jamais justificou o ódio e a violência. Seu fundador foi a
maior vítima da violência e a combateu não com o ódio e sim com o perdão e o
amor. Logo, é preciso ser crítico com tudo que se considera ou se define como
“história cristã”. Muito do que se diz “cristão” é na verdade concepções de interesses
e justificativas de poder político, econômico e até religioso que estão longe da fiel
tradição de Jesus.
O “espírito de Cristo” não é monopólio dos cristãos, ele se encontra também
nas outras tradições religiosas (critério especificamente cristão). Isso significa não
negar a identidade própria por um lado e por outro reconhecer que esta pode ser
enriquecida e até melhor explicitada com o “específico de cada tradição”. É à luz do
“especificamente cristão” que as categorias “Único Mediador” e “Igreja Verdadeira”
deverão ser interpretadas. São verdades fundamentais e inegáveis para o cristão,
mas que, na fidelidade ao “espírito de Cristo”, não podem ser admitidas como
espírito de superioridade, intolerância e indiferença com relação às outras tradições
religiosas. A teologia da “criteriologia inter-religiosa” de Küng abre significativas
interpretações destas categorias em sintonia com o seu “projeto de ética mundial” e
do diálogo inter-religioso.
Uma vez que no “projeto de ética mundial” a religião tem um papel
fundamental na fundamentação incondicional do “ethos mundial” procurou-se
demonstrar que é possível concretizar o “espírito do projeto” na experiência de Deus
do cristão (espiritualidade), na compreensão dessa experiência (catequese) e
explicitação da mesma (missão). O objetivo é de concretizar o projeto que defende a
“ética mundial” a partir do diálogo entre as religiões, condição para a paz entre as
nações. Ao relacionar o “critério religioso geral” com a espiritualidade, o “critério
especificamente cristão” com a catequese e o “critério ético geral” com a missão
evidenciou-se a riqueza de perspectivas e implicações do projeto nas essenciais
dimensões da vida cristã: pessoal, comunitária e social. A teologia da “criteriologia
da verdade” defendida por Hans Küng configura uma espiritualidade, uma catequese
e uma visão da missão que contribui para o diálogo inter-religioso e a “ética
mundial”. Ela evidencia que o cristianismo pode colaborar com o “projeto da ética
mundial” procurando “fidelidade à sua origem”, compromisso com o “espírito de
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Cristo” e defesa da “dignidade da vida”. Acredita-se que esta criteriologia, aplicada
nas outras tradições religiosas, fará acontecer o mesmo.
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5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa quis contribuir para que a significativa reflexão do
teólogo Hans Küng fosse conhecida e aprofundada. Não seria possível contemplá-la
ou resumi-la numa dissertação, já que determinados assuntos abordados em sua
reflexão estão sempre suscitando vários outros temas, no âmbito da reflexão
teológica. Por isso, alguns são mais elaborados, outros apenas notificados,
conforme o interesse e a relação com a temática em estudo. Isso revela a riqueza da
reflexão e a possibilidade das suas muitas perspectivas e abordagens.
O pensamento do autor, desde o início de sua produção teológica, sinaliza
uma preocupação em fazer com que a experiência da fé seja iluminada pela razão e
essa, por sua vez, amplie seu horizonte de compreensão da realidade. Sua teologia
é marcada pelas questões que interpelam a humanidade: ecumenismo, diálogo
inter-religioso, ética, sobrevivência da humanidade e do planeta Terra, guerras e paz
entre as nações.
Sua produção bibliográfica revela a densidade de sua reflexão e a capacidade
de se posicionar mediante os vários assuntos não só eclesiais como da sociedade.
Procura fazê-lo como teólogo e homem de fé, de dentro da Igreja Católica. Isso,
contudo, não o intimida na crítica e na reflexão, muitas vezes polêmica, com relação
ao próprio Magistério Eclesial. Essa postura lhe custou até mesmo a suspensão do
direito de ensinar como teólogo católico. Nesse aspecto, diferente de outros teólogos
que também experimentaram da Igreja essa sansão, Küng não rompeu com a
Instituição. Continua pertencendo a ela e é um defensor da abertura e da
necessidade de diálogo da mesma com relação ao mundo e à cultura
contemporâneos.
Pode-se, distinguir, pedagogicamente, duas fases do pensamento de Hans
Küng. A primeira é marcada com o acento no ecumenismo, na reflexão da fé,
levando em conta aspectos importantes e desafiantes que ferem a unidade dos
cristãos, como por exemplo: o Sacramento da Ordem e ordenação de mulheres, a
Justificação, o Celibato obrigatório, o Ministério Petrino e a infalibilidade papal. Essa
fase é chamada de “teologia ecumênica”. Ligada a essa, e como natural
desdobramento da mesma, temos a segunda fase da sua teologia, denominada de
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“ético-ecumênica”. Aí, a questão da ética, da sobrevivência da humanidade, do
diálogo entre as religiões e das guerras entre as nações são centrais na sua
teologia. Tudo isso desemboca no seu “projeto de uma ética mundial”.
Devido à urgência de reflexões que norteiem caminhos de possíveis saídas
para as questões abordadas por Küng, esta pesquisa assumiu, como objeto de
estudo, a ética cristã na perspectiva do “projeto de ética mundial” com a tarefa de
explicitar a contribuição específica do cristianismo, bem como seus desafios próprios
no que se refere à proposta da “ética mundial”. Aqui delimitou-se o tema a ser
estudado, reconhecendo ser a reflexão do autor bem mais ampla e rica que o foco
apresentado neste estudo.
Hans Küng, como outros pensadores, defende a ideia de que a humanidade
está diante da urgência e da necessidade de uma “ética mundial”. Esta temática é
apresentada e abordada na sua Obra “Projeto de Ética Mundial”.
O ponto fundamental para a configuração da “ética mundial” no projeto de
Hans Küng, como foi demonstrado, é “o humano como critério ecumênico
fundamental”, “o verdadeiramente humano como critério universal” (KÜNG, 2003a,
p. 126-127). Através do critério humano, pode-se chegar a critérios éticos comuns
para o bem-estar da humanidade. O humano se torna também caminho de
discernimento sobre o problema da verdade entre as religiões. A religião é boa e
verdadeira na medida em que serve à humanidade, na medida em que, em suas
doutrinas de fé, de ética, em seus ritos e instituições, promove a identidade humana,
o sentido e o sentimento de valor das pessoas. É falsa e ruim a religião, na medida
em que difunde a desumanidade, na medida em que, em suas doutrinas de fé e
ética, nos seus ritos e suas instituições, freia as pessoas em sua identidade humana,
na sua busca de sentido, no senso de valores, dificultando, assim, uma existência
frutífera e com sentido.
Há um relacionamento dialético entre religião e humanidade a partir desse
critério: verdadeira humanidade é o pressuposto para a verdadeira religião (esse é o
critério mínimo a cada religião, ou seja, se não houver no mínimo humanidade não
se realiza uma verdadeira religião); e verdadeira religião é o desabrochar da
verdadeira humanidade (esse é o critério máximo; onde se busca realizar a
humanidade, deve haver religião). O “critério humano” deixa assim de ser entendido
como uma espécie de “superestrutura”, acima das religiões, a fim de avaliá-las e até
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condená-las. Vai além de um critério tipicamente ocidental - resultado do humanismo
europeu influenciado pelo Cristianismo - factível de ser aplicado também às religiões
orientais, sem ser um critério vago demais, possibilitando interligar todas as
religiões.
O “ethos mundial” encontra seu fundamento no “consenso mínimo” sobre o
humano. A sua defesa, dignidade e desenvolvimento estabelecerão uma “ética
mundial”. Nesse ponto podem unir as religiões e as pessoas de boa vontade,
crentes ou não. O peculiar das religiões é que estas fundamentam o “humano”, em
perspectiva de abertura ao “Transcendente”. Em todas elas se encontra uma ética
que defende a vida humana como dom do Criador. Por isso, as religiões têm um
papel significativo e importante na configuração do “projeto da ética mundial”.
Essa afirmação coloca a questão da relação entre ética e religião. A religião é
uma das fontes mais antigas do saber ético e sua origem se confunde com a da
ciência do “ethos”. O que a distingue dessa é justamente sua capacidade de
fundamentar e justificar de modo “incondicional” o ethos. A tentativa de justificar a
ética, apenas racionalmente, faz com que os argumentos em defesa da dignidade
humana caiam em generalizações problemáticas, ou em determinados modelos
utilitaristas e pragmáticos que tendem a falhar, quando se faz necessário exigir do
ser humano um comportamento de sacrifício, até, em caso extremo, o sacrifício de
sua própria vida.
Mas a religião também, muitas vezes, não justifica comportamentos
desumanos, guerras, violências e preconceitos que ferem a dignidade humana?
Entende-se, aqui, a problemática da ética e da religião configurada ao longo da
história do Ocidente, chegando mesmo à ruptura entre ambas. O “projeto da ética
mundial” propõe a complementaridade entre a religião e a ética.
Se as religiões têm um papel fundamental na configuração do “ethos
mundial”, que é a dignidade humana e sua defesa, o diálogo entre elas é urgente.
Do diálogo depende a paz entre as religiões e as nações. Ele é proposto a partir da
“firmeza de posição” e, também, perseverança, consequência, resistência, intrepidez
e coragem. Não há, então, que se abrir mão dos pontos cruciais de cada realidade
religiosa. A proposta é uma posição ecumênica que interligue “firmeza de posição”
com “disposição ao diálogo”. No lugar de um “indiferentismo”, para o qual tudo é
irrelevante, a proposta do autor é de “indiferença” em relação a qualquer pretensa
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ortodoxia, que se coloque como medida para a salvação ou a condenação das
pessoas e busque impor a sua verdade, através de poder e meios de coerção. Em
vez do “relativismo”, para o qual não existe um absoluto, Hans Küng sugere a
“sensibilidade para a relatividade” em relação a todos os absolutismos humanos, os
quais bloqueiam uma coexistência produtiva das diferentes religiões. Cria-se, assim,
o sentido para a “relacionalidade”, que permite entrever qualquer religião em sua
tessitura de relações. Na contramão do “sincretismo”, no qual tudo, o possível e o
impossível são misturados e fundidos, “O Projeto de ética mundial” aponta para a
“síntese”, para a “paulatina junção” das ideias face a todas as contradições e
antagonismos confessionais e religiosos.
A disposição ao diálogo com as demais religiões, na busca e formação de
“consenso”, a partir da “firmeza de posição”, é assim garantida sem que haja perda
da identidade das religiões individuais. Hans Küng aborda positivamente a
pluralidade sem o risco de “relativizar” a questão da verdade nas religiões.
Demonstra assim, que a realidade irrecusável do pluralismo religioso não se opõe à
perspectiva teológica, mas se complementam no jogo dialético de afirmação da
identidade e reconhecimento da alteridade.
Em vista disso, arrisca a proposição de uma “criteriologia inter-religiosa” que
seria “válida para todas as religiões”, no sentido de “uma distinção entre a
verdadeira (boa) e a falsa (ruim) religião”. É uma síntese das dimensões da vida
humana envolvendo a ética (valor) e a religião (sentido). O “critério ético geral”
averigua a verdade e a bondade de uma religião na medida em que ela é humana,
em que não oprime e destroi o humanismo, mas o protege e fomenta. O “critério
religioso geral” avalia a verdade da religião na sua capacidade de permanecer fiel à
sua origem ou ao cânone, isto é, à sua verdadeira “essência”, aos seus escritos
sagrados ou à sua figura normativa, à qual sempre de novo recorre. O “critério
específico” averigua a veracidade de uma religião na medida em que, na sua teoria
e prática, a religião permite reconhecer o espírito de Jesus Cristo, no caso cristão.
Vale lembrar que cada religião adapta esse critério às suas coordenadas de fé e
crença.
A “criteriologia inter-religiosa” ajuda na compreensão de que nenhuma religião
tem o direito de reivindicar exclusivamente a posse da verdade (perspectiva
externa), pois somente Deus é a verdade absoluta (perspectiva vertical). Por outro
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lado, a religião não deve abdicar da sua verdade (perspectiva interna). E aqui se
encontra a riqueza e a novidade da teologia ecumênico-crítica de Hans Küng: o jogo
dialético entre a promoção do humano, a fidelidade à origem e a fidelidade ao
espírito de Jesus, juntamente com a verdade que experimento (verdade existencial),
a verdade do outro (verdade externa) e a verdade total somente em Deus (verdade
vertical).
Essa proposta do autor oferece um interessante caminho para a teologia do
diálogo inter-religioso, tornando-a veraz, livre, tradicional, cristocêntrica e teóricocientífica. É uma reflexão crítica e autocrítica e, ao mesmo tempo, conformada às
exigências do “paradigma ecumênico”: a convivência pacífica e a promoção do
humano, como condições para a sobrevivência humana e planetária. É uma teologia
que se postula em “diálogo”, ciente de que “não haverá paz no mundo sem paz entre
as religiões; não haverá paz religiosa sem diálogo religioso”.
A proposta do “projeto da ética mundial” de Hans Küng levanta sérias e
interessantes reflexões para a teologia do pluralismo religioso. Seu pensamento toca
em questões que interessam não só aos cristãos, mas a todas as religiões e a
sociedade como um todo. Podem-se pontuar os seguintes aspectos:

a. A evolução da sua reflexão “teológica ecumênica crítica”, para uma reflexão
“teológica em diálogo”. O diálogo é abordado e considerado como encontro
de pessoas e, por isso, irredutível a um enfoque formal e abstrato.
b. “A significativa proposta do diálogo e encontro entre as religiões, a partir do
“consenso mínimo” sobre o “humano” (regra áurea) na configuração do “ethos
mundial”. É possível, nesse sentido, identificar no “projeto uma leitura
contemporânea da teoria moral de Kant, a começar pela ideia do ‘dever’ no
contexto da contemporaneidade” (BARRETTO, 2007).
c. No “projeto da ética mundial” faz “a tentativa da recuperação da ideia do
dever no quadro de uma ordem humanitária cosmopolita” (BARRETTO,
2007). Afirma-se, assim, que
não basta a legitimação de direitos individuais como núcleo do direito,
próprio da formulação do individualismo liberal-burguês, mas também o
estabelecimento da ideia do dever, que irá, em última análise, sedimentar
os valores éticos elementares: Verdade, Justiça e o Valor Humanitário
(BARRETTO, 2007).
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d. A retomada da necessidade de se refletir seriamente sobre o fundamento
“incondicional” da ética.
e. Relação positiva que estabelece entre religião e ética - sem desconhecer a
problemática da separação entre ambas, que ocorreu ao longo da história –
propondo um caminho de complementação e diálogo entre elas.
f. A corresponsabilidade que sugere entre as religiões, as igrejas cristãs, as
nações e os humanistas, para a tarefa da sobrevivência da humanidade e da
paz mundial, inter-relacionando diálogo inter-religioso e a questão ética.
g. A possibilidade do debate entre fé e razão, a partir da proposta de uma “ética
mundial” a serviço da promoção e dignidade humanas. Sua proposta tem
embasamento histórico-crítico e fidelidade às sagradas escrituras. Tal
processo elucida que entre ciência (pesquisa histórica) e fé não há oposição,
ambos são elementos imprescindíveis para uma teologia no tempo atual.
h. Pela força de persuasão e justificação do “ethos”, as religiões podem oferecer
um fundamento “absoluto e incondicional” da ética: O papel necessário e
positivo das religiões na configuração da “ética mundial”.
i. O reconhecimento legítimo das religiões, dando-lhes, em si mesmo, caráter
de verdade, sem dependência do cristianismo ou de outro elemento, mas
nem por isso, sem deixar de relacioná-las com a normatividade de Jesus
Cristo. O autor consegue harmonizar o dado fenomenológico – a consciência
do pluralismo religioso - com a perspectiva teológica cristã, fiel ao seu “critério
específico”: Jesus Cristo.
j. Sua “criteriologia inter-religiosa” possibilita abordar a questão da verdade
entre as religiões. Sua clareza de conteúdo e seus critérios bem definidos,
para atuar na teologia do diálogo inter-religioso, não permitem escamotear o
problema, e muito menos cair nos tropeços, seja do absolutismo quanto do
relativismo. O fruto dessa concepção é o conceito de verdade, pensado na
relação e na complementaridade. Ela é distinta na dimensão interna, na
externa e na vertical, sendo postulada como absoluta somente em Deus.
k. Uma pedagogia interessante que integra crítica e autocrítica, como condição
de superação da auto-suficiência e abertura de outras possibilidades, não só
para a fé cristã, mas para todas as religiões. Nesse processo, é exigido que
não só a outra religião seja concebida a partir do próprio ponto de vista crítico,
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mas que seja professada pelo sujeito no espelho da crítica de outrem.
l.

Nas religiões, o diálogo entre fé e razão é possível a partir dos valores éticos
fundamentais e convergentes sobre a dignidade do humano, apesar de suas
grandes diferenças.

m. Na globalidade de sua proposta não defende uma ética estática, acabada,
revelada. O objetivo final do projeto é suscitar transformações em todas as
religiões, a partir do enfrentamento da verdade, na perspectiva de sua
“criteriologia inter-religiosa”.

De todos esses aspectos, a presente pesquisa acentuou a interessante
proposta da “criteriologia inter-religiosa” de Hans Küng. Ela possibilita a superação
dos desafios próprios do cristianismo em relação ao “projeto de ética mundial”, bem
como apresenta perspectivas de aplicação do mesmo nas dimensões da
espiritualidade, catequese e missão cristãs. O resultado central dessa pesquisa,
ciente dos limites da sua abordagem e necessários aprofundamentos futuros, pode
ser elencado sob dois aspectos:
1º) A “criteriologia inter-religiosa”, proposta por Küng, possibilita uma releitura
do Cristianismo à luz de seus desafios próprios (história, cristologia e eclesiologia)
na configuração do “projeto da ética mundial”, abrindo caminhos de superação, bem
como objetivando a fundamentação da sua significativa contribuição no projeto
(especificamente cristão).
O “critério específico cristão” sinaliza que a convicção da própria verdade não
implica negação da verdade de outra religião, antes a pressupõe – desde que essa
não contradiga a verdade cristã -. Portanto, afirmar a singularidade e a
normatividade de Jesus como único salvador não significa desprezo pelas demais
tradições religiosas, mas condição indispensável para um diálogo sério e respeitoso.
Do contrário, o diálogo sucumbe ao fascínio do relativismo para o cristão. É um
critério elementar que se aplica diretamente ao cristianismo e indiretamente às
outras religiões, na medida em que nessas é perceptível o “espírito de Jesus”. Podese, assim, falar de outros critérios específicos (budista, muçulmano, hinduísta). A
especificidade do Cristianismo para a configuração do “projeto da ética mundial” é,
portanto, a pessoa de Jesus. É a partir desse específico que o cristão compreende a
si mesmo, a relação com o mundo e com Deus, vendo criticamente as outras
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religiões.
Surgem desafios próprios desta especificidade no que tange à concretude
histórica da sua mensagem, por parte dos que se denominam cristãos. A história por
eles escrita é marcada de violência e intolerância. A afirmação de fé em Jesus Cristo
como único mediador é fundamento para justificar o Cristianismo como superior às
outras religiões. A afirmação da Igreja como caminho exclusivo de salvação fomenta
o espírito de que o outro é pagão a ser convertido.
O “critério específico cristão”, em conformidade com o “religioso geral” e o
“ético geral”, sinaliza que as deformações históricas do Cristianismo (história de ódio
e violência) e da sua arbitrariedade sobre a verdade (Único Mediador e Igreja
exclusiva) foram resultantes da infidelidade ao seu critério normativo: uma pessoa
histórica concreta, Jesus de Nazaré. É com essa pessoa concreta que se deve
confrontar continuamente a fé cristã. É a sua genuína mensagem, encontrada nos
escritos do Segundo Testamento, a contribuição específica do Cristianismo para a
configuração da “ética mundial” e meio de superação para os seus desafios na
configuração do “projeto de ética mundial”. O “critério específico cristão” não justifica
a violência, a intolerância, a superioridade e nem uma verdade arbitrária.
2º) A real possibilidade de interpretação do “projeto” nas dimensões da vida
cristã (espiritualidade, catequese e missão), sob o crivo dos critérios “religioso geral”,
“especificamente cristão” e “ético”, fomentando - no sujeito cristão, na comunidade
crente e na sua atuação na sociedade - um espírito de diálogo entre as religiões, na
luta pela justiça e pela paz entre os povos.
Interessantes desdobramentos são alcançados partindo, também, da relação
que se pode estabelecer entre as dimensões da vida cristã e a “criteriologia interreligiosa” proposta por Hans Küng.
É possível concretizar o “espírito” do “projeto de ética mundial” na experiência
de Deus feita pelo Cristão (espiritualidade), relacionando-o com o “critério religioso
geral”. Esse obriga o cultivo de uma experiência de Deus na sua fonte primeira que
é Jesus. Ele revela um Deus que é Pai e, consequentemente, a igualdade de todo
ser humano como irmãos. Existe uma atuação “política” de Deus na história
humana: o Reino. A consequência é uma mística da fraternidade e do compromisso
com a transformação das situações de pecado que impedem o Reino de acontecer:
injustiça, ódio, violência, guerras e discriminações. Cabe lembrar que a tradição
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cristã remonta à experiência de um Deus crucificado. À luz do fragmento da Cruz
como fundamento da compreensão de fé das dores de Deus, os cristãos buscarão
na vulnerabilidade e fragilidade de vidas humanas, ameaçadas pela injustiça e pela
destruição, a presença de Deus. No encontro inter-religioso seu testemunho será
marcado pela preferência de Deus por viúvos e órfãos, pelos que sofrem injustiças e
violência (Cruz!). Assim, o diálogo inter-religioso não terá a preocupação de posse
do poder, por parte dos diferentes grupos religiosos, com pretensões à verdade, mas
no “testemunho”, genuinamente, evangélico da libertação e consolo para os que
estão cansados e abatidos e cujo fardo é pesado. É o envolvimento de todos no
diálogo em prol do desabrochar da vida humana em todas as suas dimensões
pessoais e sociais.
A catequese pode ser importante caminho de reflexão e fundamentação do
“projeto da ética mundial”, uma vez relacionada com o “critério especificamente
cristão”: a pessoa de Jesus Cristo. As afirmações próprias da doutrina cristã não
serão negadas, mas transmitidas com sensibilidade ecumênica e de diálogo. Esse
esforço do diálogo, que nasce da “consciência comum” dos interlocutores de que
nenhum deles tem a posse plena da verdade, deve brotar, sobretudo, nas instâncias
eclesiais. Nesse sentido, o Concilio Ecumênico Vaticano II procurou criar estruturas
de participação e de diálogo na Igreja que devem ser valorizadas e promovidas.
Além de garanti-lo nas suas diversas estruturas, organizações e dinâmicas, urge
fecundá-lo, através de uma séria formação humana, espiritual e teológica, que
afugente os medos, as falsas seguranças, assim como o fundamentalismo e a
intolerância. Tudo isso se fundamenta na vida e nos ensinamentos do “específico
cristão”. O “consenso mínimo” que Küng propõe como fundamento do “ethos
mundial” é um significativo ponto de partida para se pensar numa “catequese de
consenso” entre as religiões em favor da paz e da “ética mundial”.
O “projeto da ética mundial” interfere também numa nova compreensão da
“explicitação” da fé cristã (missão). De “impositiva” para “propositiva”, atenta ao
processo da inculturação de sua mensagem. A partir do “critério ético geral”, a
missão pode ser interpretada como um serviço à humanidade na promoção do
humano. É o serviço à vida nas suas várias dimensões e manifestações. Existem
meios interessantes de fazê-lo, como: colaborar com a sociedade na construção da
história; oferecer-lhe a leitura cristã dos acontecimentos; oferecer-lhe os critérios
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evangélicos para os desafios éticos; colocar sua sabedoria milenar a serviço do bem
comum; aceitar ser uma voz entre outras, sem laivos de superioridade e de
intolerância.
Pode-se, assim, perceber significativos aspectos que a teologia de Hans Küng
e seu “projeto de ética mundial” trazem para o debate atual do diálogo inter-religioso,
da ética e da paz entre as nações. São pontos que permitem enfrentar a
problemática da nossa sociedade contemporânea, que vive uma significativa crise
de sentido. O autor os enfrenta com maestria, buscando sintonizar o cerne
irrenunciável da fé cristã com o dado inquestionável do pluralismo religioso, da ética,
das guerras entre as religiões e as nações. Não desmerecendo ou desconhecendo
tamanha riqueza de seu pensamento, é preciso também elencar alguns aspectos
factíveis de críticas e limites do mesmo. Críticas já apontadas no ponto 3.4 do
capítulo terceiro, mas aqui elencadas resumidamente.
Uma primeira crítica que se faz é que a proposta de Küng, embora possa se
fundar também racionalmente, encontrará dificuldades de aceitação por aqueles que
não se inscrevem numa perspectiva religiosa ou que fizeram opção por outro sentido
de vida, diverso do religioso. Porém, sua defesa não é da “religião em si”, mas sim
do arsenal ético incontestável que as tradições religiosas possuem. Em tal nível é
possível um verdadeiro e fecundo diálogo entre crentes e não-crentes.
Küng faz uma relação intrínseca da fundamentação incondicional da ética na
religião e, na sua compreensão, afirma que toda ética seria religiosa. Ele não diz que
as religiões, em si mesmas, têm um conteúdo de verdade sobre a ética porque este
conteúdo é dado por Deus. O seu projeto parte do fato das religiões e da opção de
bilhões de pessoas por parâmetros éticos expressos pelas religiões.
Critica-se seu projeto também pelo fato de que Deus não é demonstrável,
racionalmente, mas é fruto de uma opção livre nas diversas comunidades religiosas.
É um objeto de crença. Mas, se não é possível demonstrar a existência de Deus
segundo procedimentos estritamente filosóficos, a saída claríssima de Küng consiste
em concentrar-se sobre as experiências da comunidade de fé, com o que elas
mesmas consideram a fonte de sua agregação social e crenças comuns. Não se fala
sobre Deus (o Inefável), mas sobre a “experiência da comunidade” de fé cristã com
Ele.
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Outro questionamento que se levanta é que os princípios religiosos têm uma
experiência

particular

e

não

podem

ser

princípio

da

universalidade.

A

fundamentação da ética tem que ter um caráter “incondicionado”, senão se torna
hipotética. Mas, mesmo de um ponto de vista externo, a verdade filosófica
pretendida pelo projeto implica o diálogo coletivo e conduzido para além da
comunidade de fé especificamente cristã. Assim, o “projeto de ética mundial” nada
tem de particularista, mas relativiza qualquer pretensão de totalidade ou
universalidade de uma única comunidade de fé.
Sobre o “critério humano” como fundante da “ética mundial” afirma-se que seu
pensamento fica refém da fenomenologia. Logo, é uma base estabelecida a partir de
fora e não de dentro. Questiona-se também se esse não é um conceito
“estritamente” ocidental e cristão. Não seria uma espécie de “superestrutura”, acima
das religiões, mas que poderia avaliá-las e até condená-las? Não seria esse um
critério tipicamente ocidental - resultado do humanismo europeu influenciado pelo
Cristianismo - que não se aplicaria às religiões orientais? Não seria esse um critério
vago demais para poder interligar todas as religiões? Hans responde afirmando que
há um relacionamento dialético que pode ser descrito da seguinte maneira:
verdadeira humanidade é o pressuposto para a verdadeira religião (esse é o critério
mínimo a cada religião, ou seja, se não houver pelo menos humanidade não se
realiza uma verdadeira religiosidade), e verdadeira religião é a realização da
humanidade (esse é o critério máximo; onde se busca realizar a humanidade, deve
haver religião).
Com relação à cristologia, questiona-se também o limite da linguagem de
Hans Küng. Sobretudo no que tange a questão da singularidade e normatividade de
Jesus Cristo (Plenipotenciário, Advogado, Porta voz, Representante). Sua cristologia
não é, em momento algum, elevada ao plano ontológico. Küng apóia a “unicidade de
Jesus em um fundamento frágil”.
Afirmando a “singularidade” e a “normatividade” de Jesus, mas não a sua
“constitutividade” salvífica para as religiões, gera a problemática de saber se esse
posicionamento corresponde com a teologia do Segundo Testamento. Questões que
não são objeto dessa pesquisa, mas que sugerem perspectivas de trabalhos de
continuidade e aprofundamentos em outras oportunidades. Contudo, é mister afirmar
que a “proposta ecumênico-crítica” de sua teologia indica um caminho novo de fazer
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teologia. A partir desse posicionamento, pluralismo e singularidade, alteridade e
identidade, abertura ao diálogo e firmeza de posição não se contrapõem, mas, em
vista da paz, como fruto do diálogo, harmoniza-se entre as religiões.
Não obstante a todas as críticas, a teologia do pluralismo religioso se
enriquece significativamente com a reflexão proposta por Hans Küng. Sua reflexão
goza de plausibilidade, sobretudo por ganhar concretude na superação dos grandes
desafios do nosso tempo, através de “projeto da ética mundial”: a sobrevivência
humana e do planeta; a urgência do diálogo entre as nações e as religiões, como
condição da paz mundial; a urgência da ética e defesa da dignidade de todo ser
humano.
Foi possível constatar nessa pesquisa que, não obstante os desafios próprios
do Cristianismo em relação ao diálogo com as outras religiões, condição para que o
“projeto de ética mundial” aconteça, a “criteriologia inter-religiosa” de Hans Küng
possibilita, não só a superação dos desafios, bem como sua significativa
contribuição para o projeto: a pessoa de Jesus Cristo e a sua mensagem.
Verificou-se, também, a concretude do “projeto” na vida do cristão, na sua
comunidade e atuação no mundo com uma rica perspectiva da espiritualidade, da
catequese e missão em chave de compromisso com o projeto que requer: diálogo,
tolerância, respeito ao diferente e identidade própria.
Por fim, há que se reconhecer a fecundidade do autor e do tema. Isso
estimula a muitas outras possibilidades de pesquisa, com enfoques diversos e
abordagens diferentes. Resta reconhecer, com humildade, não como modéstia, a
verdade de quem sabe do limite próprio de todo pesquisador, e de que toda
abordagem tem sua limitação. A preocupação de base foi realizá-la com pertinência
e fidelidade ao autor. Este caminho, de fato, proporcionou um rico e salutar
conhecimento da pessoa do autor, da sua reflexão e da sua significativa proposta de
configuração do “projeto de ética mundial”.
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ANEXO A - TEXTO DA DECLARAÇÃO DA CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA
DA FÉ CONCERNENTE A HANS KÜNG DATADA DE 15/12/1979.
1. DECLARAÇÃO ACERCA DE ALGUNS PONTOS DA DOUTRINATEOLÓGICA
DO PROFESSOR HANS KÜNG

A Igreja de Cristo recebeu de Deus o mandato de guardar e defender o depósito da fé,
para que os fiéis todos, sob a guia do sagrado magistério, mediante o qual opera na
Igreja a pessoa de Cristo Mestre, dêem sua adesão indefectível à fé transmitida aos
crentes de uma vez para sempre, com reto juízo penetrem nela mais a fundo e a
apliquem mais plenamente na vida.
O magistério da Igreja, portanto, a fim de cumprir aquele grave dever só a ele confiado,
serve-se de contributo dos teólogos, sobretudo dos que na Igreja receberam da
autoridade o encargo de ensinar e são, portanto, também eles, constituídos de algum
modo mestres da verdade. Na sua investigação, os teólogos, não diversamente dos
cultores de outras ciências, gozam de legitima liberdade científica, dentro todavia dos
limites do método da sagrada teologia, esforçando-se por conseguir, da maneira que lhe
é própria, o mesmo fim específico do magistério: “conservar, penetrar cada vez mais
profundamente, expor, ensinar e defender o sagrado depósito da Revelação; isto é,
iluminar a vida da Igreja e da humanidade com a verdade divina’ (Paulo VI, Discurso ao
Congresso Internacional de Teologia do Concílio Vaticano II, 1/10/1966).
É necessário, portanto, que, no aprofundamento e no ensino da doutrina católica,
resplandeça sempre a fidelidade ao magistério da Igreja, porque ninguém pode construir
teologia senão em estreita união com aquele encargo de ensinar a verdade, do qual só a
Igreja é responsável.
Faltando esta fidelidade, são prejudicados todos os fiéis, que, obrigados a professar a fé
que receberam de Deus mediante a Igreja, têm o sagrado direito de receber
incontaminada a palavra de Deus e, portanto, esperam que sejam mantidos longe deles,
com cuidado, os erros que os ameaçam.
Portanto, quando acontecer que um mestre de disciplinas sagradas escolha e difunda,
como norma da verdade, o próprio parecer e não o pensamento da Igreja e, apesar de
terem sido usados consigo todos os meios superidos pela caridade, continue no seu
propósito, a honestidade mesmo requer que a Igreja ponha em evidência tal
comportamento e estabeleça que tal pessoa já não pode ensinar em virtude da missão
dela recebida.
Tal missão canônica, de fato, é testemunho de confiança recíproco: confiança da
competente autoridade eclesiástica relativamente ao teólogo, que no seu encargo de
pesquisa e ensino se comporta como teólogo católico; e confiança do mesmo teólogo
relativamente à Igreja, por cujo mandato cumpre a sua missão, e relativamente à
doutrina íntegra da mesma.
Como alguns escritos do sacerdote professor Hans Küng, difundidos em tantos países, e
a sua doutrina produzem perturbação nas almas dos fiéis, os bispos da Alemanha e a
própria Congregação para a Doutrina da Fé, de comum acordo, repetidamente o
aconselharam e admoestaram pretendendo levá-lo a exercer a sua atividade de teólogo
em plena comunhão com o magistério autêntico da Igreja.
Com tal espírito, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, cumprindo a sua
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missão de promover e tutelar a doutrina da fé e dos costumes na Igreja universal, com
público documento de 15 de fevereiro de 1975, declarou que algumas opiniões do
professor Hans Küng se opõem em diversos graus à doutrina da Igreja que todos os fiéis
devem seguir. Entre elas indicou, como de maior importância, o dogma de fé na
infalibilidade da Igreja e a missão de interpretar autenticamente o único depósito sagrado
da palavra de Deus, confiado só ao magistério vivo da Igreja, e também a consagração
válida da Eucaristia.
Ao mesmo tempo, esta Sagrada Congregação avisou o mencionado professor que não
continuasse a ensinar tais doutrinas, mantendo-se, entretanto à espera de que ele
harmonizasse as próprias opiniões com a doutrina do magistério autêntico.
Todavia nenhuma mudança houve até agora nas citadas opiniões.
Consta isto em especial no que diz respeito à opinião que põe pelo menos em dúvida o
dogma da infalibilidade na Igreja ou o reduz a certa indefectibilidade fundamental da
Igreja, na verdade, com a possibilidade de erro nas doutrinas que o magistério da Igreja
ensina deverem ser acreditadas de maneira definitiva. Neste ponto Hans Küng nada se
conformou com a doutrina do magistério; pelo contrário, recentemente apresentou de
novo, ainda mais expressamente, a sua opinião (em particular nos escritos Kirche gehalten in der Wahrheit? Editora Benzinger 1979, e Zum Geleit, introdução à obra de A.
B. Hasler com o título Wie der Papst unifehlbar wurde, Ed. Piper 1979), embora esta
Sagrada Congregação tivesse então afirmado que ela contradiz a doutrina definida pelo
Concílio Vaticano I e depois confirmada pelo Concílio Vaticano II.
Além disso, as conseqüências de tal opinião, sobretudo o desprezo pelo magistério da
Igreja, encontram-se ainda em outras obras por ele publicadas, sem dúvida com
detrimento de vários pontos essenciais da fé católica (por exemplo, os relativos a Cristo
consubstancial com o Pai e à Bem-aventurada Virgem Maria), pois é atribuído a esses
pontos um significado diverso daquele que entendeu e entende a Igreja.
A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, no documento de 1975, absteve-se na
altura, de novo ação quanto às mencionadas opiniões do prof. Küng, presumido que ele
as viria a abandonar. Uma vez, porém, que tal presunção já não se pode manter, esta
Sagrada Congregação, em virtude do seu encargo, sente-se obrigada a declarar
atualmente que o prof. Küng se afastou, nos seus escritos, da integridade da verdade da
fé católica, e, portanto já não pode ser considerado teólogo católico nem pode como tal
exercer o cargo de ensinar.
No decurso da audiência concedida ao abaixo-assinado Cardeal Prefeito, o Sumo
Pontífice João Paulo II aprovou a presente Declaração, decidida na reunião ordinária
desta Congregação, e ordenou que fosse publicada.
Roma, na sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 15 de dezembro de
1979.
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