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RESUMO 

 

Karl Barth (1886 – 1968), natural da Basiléia, Suíça, foi um pastor e 

teólogo reformado de expressão exponencial. Barth teve sua educação 

teológica primária orientada pelas matrizes do liberalismo teológico. Durante a 

Primeira Guerra Mundial, porém, diante da tamanha calamidade que se 

instalou, Barth se desencantou com o horizonte protestante liberal, com sua 

cosmovisão moderna, sua teologia imanentista e sua utopia de redenção social 

calcada na crença no progresso da razão. O resultado disso foi a 

reaproximação de Barth com a tradição reformada clássica e o surgimento de 

uma abordagem teológica que resgata princípios da ortodoxia cristã e os 

atualiza com elementos da modernidade, a saber, a neo-ortodoxia. Todavia, 

tendo como critério transcendente não a razão ou a estética, e sim, a Palavra 

de Deus testemunhada nas Escrituras Sagradas, tendo Jesus, entendido como 

a encarnação de Deus, como chave hermenêutica. O objeto da dissertação, em 

sua dimensão material, é a Declaração de Barmem, e em sua dimensão formal, 

a teologia barthiana. A dissertação objetivou analisar as condições históricas e 

políticas que favoreceram a adesão da Igreja Evangélica Alemã ao nazismo, e 

a correlação de pressupostos teológicos do cristianismo positivo com o 

protestantismo liberal. O percurso na pesquisa nos permite concluir que 

sempre que a teologia perde a noção do caráter transcendente e extraordinário 

da revelação, palavras humanas são tomadas como divinas. E isso não 

acontece sem causar prejuízos à fé cristã. A teologia de Barth presta um 

grande serviço ao salientar a transcendência da Palavra de Deus a todas as 

palavras humanas. A despeito de se servir delas dialeticamente para se 

comunicar, ela as transcende e as põe em crise, porque é perfeita e eterna 

enquanto as teologias, as filosofias, as éticas e as políticas são imperfeitas e 

incompletas. Portanto, a comunidade cristã deve estar ciente de que se ele 

quer ser fiel ao seu chamado, ela jamais poderá se alinhar automaticamente a 

qualquer credo e partido político e ideológico, senão ao Evangelho.  

 

Palavras-chave: Barth, Palavra de Deus, Declaração de Barmen, cristianismo 

positivo, nazismo. 



ABSTRACT 

 

Karl Barth (1886 - 1968), a native of Basel, Switzerland, was a Reformed 

theologian and pastor of exponential expression. Barth had his theological 

education guided by the primary matrix of theological liberalism. During the First 

World War, however, before the calamity that has taken place, Barth became 

disenchanted with the liberal Protestant horizon, with its modern worldview, his 

theology and his immanentist utopia of social redemption grounded in belief in 

the progress of reason. The result was the rapprochement of Barth with 

classical Reformed tradition and the emergence of a theological approach that 

rescues principles of Christian orthodoxy and updates them with elements of 

modernity, namely the neo-orthodoxy. However, with the transcendent criterion 

not reason or aesthetics, but the Word of God attested in Scripture, and Jesus, 

understood as the incarnation of God as a hermeneutical key. The object of the 

dissertation, in its material dimension, is the Declaration of Barmer, and in its 

formal dimension, Barthian theology. The dissertation aims to analyze the 

historical and political conditions that favored the accession of the German 

Evangelical Church to the Nazis, and the correlation of positive theological 

presuppositions of Christianity with the liberal Protestantism. The course in 

research allows us to conclude that whenever theology loses a sense of the 

transcendent character and extraordinary revelation, human words are taken as 

divine. And this is not no harm to the Christian faith. Barth's theology provides a 

great service by emphasizing the transcendence of God's Word to all human 

words. Despite dialectically to use them to communicate, it transcends them 

and puts them into crisis, because it is perfect and eternal as the theologies, 

philosophies, ethics and policies are imperfect and incomplete. Therefore, the 

Christian community should be aware that if he wants to be faithful to her 

calling, she can never align itself automatically to any creed or political party 

and ideology, but to the Gospel. 

 
Keywords: Barth, Word of God, the Barmen Declaration, positive Christianity, 
Nazism. 
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Introdução  

 

 No início do ano de 2004 quando cursava o oitavo semestre da 

graduação em Psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie comecei a 

ler duas obras que projetaram em mim novas luzes sobre a temática nazista, 

suscitaram curiosidades e instalaram o interesse em pesquisá-la mais a fundo. 

A primeira foi “A vida simbólica”, uma coletânea de textos de Carl Gustav Jung, 

psiquiatra suíço e pai da Psicologia Analítica, na qual são abordados os lastros 

psicológicos do fenômeno nazista e do povo germânico, a correlação da 

psicologia de um com o estado psíquico do outro, e a partir daí é teorizada as 

causas da ampla receptividade afetiva dos alemães a Hitler e a sua ideologia. 

Jung sinaliza que o nazismo ativou no inconsciente coletivo1 do povo alemão 

paixões arrebatadoras que estavam soterradas e sufocadas por uma pretensa 

racionalidade erudita, fria e abstrata, e as convergiu em Hitler, projetando nele 

o arquétipo2 do herói.  

 

 A outra obra foi “História dos judeus”, de Paul Johnson, na qual o autor 

faz um percurso histórico detalhado do povo judeu que abrange desde a saga 

de Adão e Eva, patriarca dos hebreus, até a guerra dos seis dias, de 05 a 10 

de junho de 1967. Johnson narra dezenas de ondas de perseguição aos judeus 

ao longo da história, a heterogeneidade do anti-semitismo, suas versões de 

direita e de esquerda, nazista e comunista, religiosas e laicas, eruditas e 

populares. A leitura fez reforçar em mim a idéia de que o anti-semitismo na 

contemporaneidade por vezes se manifesta sutilmente, não apresenta suas 

                                                 
1 Assim como o corpo humano, não obstante as diferenças étnicas, culturais e da cor da pele possui uma 
anatomia comum, a psique também tem um substrato universal de base biológica – o inconsciente 
coletivo. Ele abarca a experiência psíquica da humanidade desde seus primórdios. Sua existência é a 
priori – anterior ao surgimento do ego, o centro da consciência –, e, por isso, condiciona o 
desenvolvimento psíquico. 
2 Os arquétipos são os fatores constituintes do inconsciente coletivos. São matrizes de alto potencial 
energético que atuam como forças motrizes na estruturação da alma. Universalmente herdados, os 
arquétipos são pré-existentes a toda experiência sensível. Em si eles são virtuais, imateriais, “formas sem 
conteúdo”, só são acessíveis indiretamente por intermédio de suas “filias”, ou seja, as imagens 
arquetípicas. Estas são projeções e personificações encontradas nos sonhos, nos mitos, nos contos de 
fadas, nas religiões, nas artes dramáticas, plásticas e esculturais, nas peças publicitárias e nos 
relacionamentos humanos. As semelhanças que encontramos e os paralelos que fazemos entre elas 
ocorrem porque em última instância as imagens são constituídas de elementos comuns, isto é, os 
arquétipos. As imagens arquetípicas são construídas através da interação dos arquétipos com os fatores 
pessoais e culturais do produtor das imagens. Para compreendê-las não basta apenas conhecer os 
arquétipos, isto é, os conteúdos latentes a ela. É preciso conhecer a cultura e a história pessoal do sujeito.   
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credenciais, tenta convencer que sua luta não é contra os judeus, é pelos 

direitos legítimos dos palestinos, e que sua oposição não é ao sionismo.  

 

 No segundo semestre de 2004 comecei a ler Karl Barth, e encontrei na 

obra do teólogo suíço reciprocidade e paralelos com muitas idéias que eu já 

esboçava. O interesse por Barth causou um conflito em relação à temática do 

mestrado. Como conciliar o nazismo, o anti-semitismo e Barth? O conflito 

começou a ser sanado quando, em meados de 2005, tomei conhecimento de 

que o teólogo suíço participou do movimento de resistência a cooptação 

nazista do protestantismo alemão e foi o redator do documento de protesto a 

ela, a “Declaração de Barmen”3. Nessa época também tive acesso a obra “A 

cruz de Hitler”, de Erwin Lutzer, na qual, o escritor estadunidense aborda os 

elementos religiosos do nazismo, o processo de nazificação da Igreja 

Evangélica Alemã e as similaridades entre os pressupostos teológicos do 

protestantismo liberal e os da versão nazista do cristianismo. Percebi, então 

que havia paralelos e correspondências entre os temas que cogitava para o 

mestrado. O problema era fazer um recorte, estabelecer um foco e definir o 

tema.  

 

Em meados do primeiro semestre de 2008 quando decidi retomar o 

mestrado já estava esboçado o território que eu iria explorar. Entrei em contato 

com o professor Luiz Felipe Pondé por intermédio do professor Jorge Pinheiro, 

teólogo e doutor em Ciências da Religião que prontamente se disponibilizou 

para colaborar na construção do projeto e para ser orientador.   

 

O objeto da dissertação, em sua dimensão material, é a Declaração de 

Barmem, documento redigido por Barth e Hans Asmussen (1898 – 1968), 

pastor da Igreja Luterana da Suécia, e subscrito pelos representantes das 

igrejas reformadas, luteranas, unidas e livres, reunidos no Sínodo Confessional 

da Igreja Evangélica Alemã - federação de igrejas evangélicas alemães -, de 29 

a 31 de maio de 1934, em Barmen. Esse documento conclamava as igrejas a 

serem fiéis às suas confissões de fé e a não se subordinarem, política e 

                                                 
3 Ver capítulo 3.  
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ideologicamente, ao governo nazista e a sua ideologia, respectivamente, como 

estava acontecendo com a Igreja Nacional do Reich, a federação eclesiástica 

oficial, por intermédio de sua cúpula, que estava alinhada ideário nazista. A 

dimensão formal do objeto é a teologia barthiana. 

 

A dissertação tem como objetivo analisar as condições históricas e 

políticas que favoreceram a adesão da Igreja Evangélica Alemã ao nazismo, e 

a correlação de pressupostos teológicos do cristianismo positivo com o 

protestantismo liberal, para compreender o caráter da Declaração de Barmen, 

sua natureza teológica e suas motivações e seus propósitos ministeriais.  

 

A Igreja Evangélica Alemã havia sido fundada um ano antes, em 1933, 

ano em que Hitler assumiu o posto de Chanceler e começou a implantar ao 

nível macro, o seu projeto político. Logo nos seus primórdios ela começou a 

emitir sinais de simbiose com o Estado. Essa simbiose se elucida conforme 

compreendemos o caráter nacional-socialista do governo hitleriano. O 

nacionalismo hitleriano, sustentado no mito ariano, escalou o amor à nação 

alemã, personificado na lealdade absoluta ao Estado, como o valor supremo da 

sociedade, perante o qual todos os outros valores, inclusive os religiosos, 

deveriam se submeter e se ajustar. Já o socialismo hitleriano não implicou na 

estatização total dos meios de produção e na expropriação da propriedade 

privada, mas no forte controle estatal da economia, nacionalizando empresas, 

estabelecendo cotas de produção e consumindo parte significativa do 

produzido. Tampouco o socialismo nazista pregava a luta de classes como 

instrumento de transformação social – pelo contrário, entendia que a luta de 

classes afrouxava os laços patrióticos -, mas a união de todas as classes 

sócias em prol do fortalecimento da nação e o bem-estar coletivo. 

 

Nesse contexto a Igreja teve a serventia de ser um instrumento eficaz de 

integração nacional, na medida em que exerceu o poder religioso de 

mobilização, comoção e doutrinação das massas. Para isto, entretanto, 

precisou se adequar sua teologia às demandas do Estado. E para atender a 

essa demanda o protestantismo liberal, com sua teologia racionalista, cuja 

Alemanha é a mãe e desde sempre o principal centro difusor, ofereceu as 
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bases de edificação, porque sua hermenêutica, a histórico-crítica, na busca 

pelo Jesus histórico o dissociou do Cristo da fé. Na versão nazista do 

cristianismo, o cristianismo positivo, por exemplo, o Jesus histórico pregado era 

um ativista, combatente do poder opressor da época, no caso, o judaísmo. 

 

Barth arrazoa que a adesão da Igreja Evangélica Alemã, ou melhor, da 

Igreja Nacional do Reich, ao ideário nazista era um corolário do liberalismo 

teológico, que ao desacreditar a infinita diferença qualitativa entre Deus e o ser 

humano, e postular a continuidade entre revelação e razão, abriu as comportas 

para a identificação de uma personalidade e de uma ideologia, no caso, Hitler e 

o nazismo, respectivamente, como agentes de revelação de Deus. Esta é 

nossa hipótese de partida.  

 

Barth teve uma educação teológica orientada pelos princípios do 

liberalismo teológico. No início de seu ministério na cidade suíça de Safenwill, 

na condição de adepto do socialismo cristão, Barth se envolveu na militância 

política, participou de conflitos entre patrões e empregados, ajudou a organizar 

um sindicato, e se filiou ao Partido Social-Democrata.  

 

Porém, durante a Primeira Guerra Mundial iniciou-se o processo de 

desencantamento de Barth com a teologia liberal, que culminou com sua 

ruptura teológica com o liberalismo e sua reaproximação com o pensamento 

conservador. Os estragos decorrentes da guerra levaram Barth a descrer que a 

essência do ser humano é boa, e de que ele é capaz de, por suas próprias 

virtudes, sem a intervenção divina, de promover uma sociedade justa e 

fraterna. Soma-se a isso, a decepção com o apoio de mentores intelectuais 

seus, representantes da escola liberal, como Adolf von Harnack (1851 – 1930), 

à política de guerra do Kaiser Guilherme II. Um contra-senso ao discurso 

humanista e racionalista do liberalismo teológico.  

 

Essas informações são vitais para se compreender a associação feita 

por Barth e o tom de alerta dado por ele e seus correligionários da Igreja 

Confessante para os desdobramentos perigosos dos pressupostos teológicos 

liberais.  
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O teólogo suíço acentua Jesus Cristo como a única Palavra de Deus 

revelada à humanidade, totalmente livre e transcendente, inclusive em relação 

à Bíblia, Barth o postula como o fundamento e critério de validade de toda 

teologia e de toda ação da Igreja na sociedade. Ele reconhece a autoridade 

secular concedida por Deus ao Estado, no que tange à promoção da justiça e 

da paz, inclusive com o eventual emprego da força, e o dever da Igreja de se 

subordinar a ele, conforme está codificado na Declaração de Barmen 

substanciando na Bíblia. Não obstante, adverte que o Estado não tem 

autoridade sobre a Igreja, no que concerne a missão dela, a saber, de propagar 

a todo o povo a livre graça de Deus a humanidade. Assim como, reputa de 

falsa (artigo 6), a doutrina que afirma que a Igreja pode e deve se apropriar das 

funções do Estado, tornando, ela mesma, um órgão estatal. E salienta 

previamente (artigo 1) que Jesus Cristo é a única Palavra de Deus que a Igreja 

deve escutar, confiar e obedecer, e que não há nenhuma área da existência 

humana que não esteja sob seu senhorio. Logo, a obediência ao Estado, tão 

propagada de forma oportunista na época pelos “cristãos alemães”, os agentes 

propagadores do cristianismo positivo, está subordinada a obediência a Jesus 

Cristo; isto é, a Igreja só deve se submeter ao Estado, quando as leis estatais 

não entram em conflito com a Palavra de Deus, conforme testificada nas 

Escrituras Sagradas. 

 

Diante dessas constatações iniciais formulei três indagações para 

nortearem a pesquisa: 

 

1. Como Barth fundamenta e compatibiliza teologicamente a obediência e 

a desobediência civil da Igreja ao Estado? 

 

2. De acordo com a teologia de Barth, quais as possibilidades Igreja atuar 

sócio-politicamente sem imiscuir-se com Estado e se desviar de sua 

missão que é pregar o Evangelho? 

 

3. Segundo a teologia barthiana, quais as implicações da doutrina da livre 

graça de Deus na esfera sócio-política? 
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A dissertação está estruturada em três capítulos: 

 

1. No primeiro capítulo, “A teologia de Barth” é abordada panoramicamente 

a biografia do teólogo suíço com destaque para os dados que ajudam a 

compreender melhor os principais elementos da teologia barthiana, as 

rupturas, as progressões e sínteses de seu pensamento teológico. As 

principais fontes consultadas “Dádiva e louvor”, uma coletânea de 

artigos de Barth entre 1919 e 1960, organizada por Walter Altmann, “Os 

grandes teólogos do século vinte”, de Battista Mondin, e “Antologia 

teológica”, uma coletânea de artigos teológicos escritos por Barth e 

outros teólogos, organizada por Julio de Andrade Ferreira; 

 

2. No segundo capítulo, “A Igreja do Reich e a Igreja Confessante”, é feita 

uma caracterização ideológica do nazismo, são tratadas as relações 

entre o nazismo e o protestantismo alemão, os fatores históricos, 

políticos e teológicos, que contribuíram para que o segundo, em sua 

grande maioria, aderisse ao primeiro, e são abordadas a Igreja Nacional 

do Reich e a Igreja Confessante. O protestantismo alemão, 

principalmente o luterano, por exemplo, desde sua gênese no século 16 

até a instalação da República de Weimar, e seu regime social-

democrata, em 1918, ou seja, durante quatro séculos, foi um aparato de 

sustentação do absolutismo monárquico, um aliado estratégico e servil 

de reis e príncipes. As principais fontes consultadas foram “Ascensão e 

queda do Terceiro”, volume um, de William Shirer, e a, e “Hitler e o 

Holocausto”, de Robert Wistrich; 

 

3. O terceiro capítulo, “Declaração teológica de Barmen” é dedicado 

exclusivamente ao documento eclesiástico, a analise de suas seis teses. 

O instrumento de análise será a teologia de Barth, seu principal redator. 

As principais fontes consultadas para foram o artigo “Existência 

teológica hoje”, escrito por Barth em 1919, que compõe a obra “Dádiva 

Louvor” e “A cruz de Hitler”, de Erwin Lutzer.  
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Capítulo 1 
 

A Igreja do Reich e a Igreja Confessante 

 

1.1 A natureza do nazismo 

 

Em janeiro de 1919 foi fundado no Estado da Baviera, no sul da 

Alemanha, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Em setembro do mesmo 

ano, Adolf Hitler (1889-1945), um austríaco, natural de Braunau am inn, que 

havia lutado pelo exército alemão na Primeira Guerra Mundial, como 

mensageiro, foi assistir a uma reunião da nova agremiação na condição de 

espião do quartel-general de Munique. Por causa do nome “trabalhadores” 

havia a suspeita de que a legenda fosse comunista. Quando descobriu, porém, 

que o partido era nacionalista de extrema direita, e opositor tanto do 

internacionalismo capitalista, como do comunista, Hitler se identificou com ele e 

decidiu ingressar nas suas fileiras. No ano seguinte, em 1920, por influência 

sua, a legenda passou a se chamar Partido Nacional-Socialista dos 

Trabalhadores Alemães e lançou o seu programa. Entre as principais teses 

defendidas pelo partido estavam o pangermanismo4, o antisemitismo, o não-

cumprimento do Tratado de Versalhes5, a nacionalização da indústria e da 

cultura, e a reforma nacionalista da escola.  

 

O partido pregava a construção de um Estado-nação totalitário, calcado 

na hierarquia racial, na disciplina coletiva e na lealdade à pátria – entendida 

como lealdade ao Estado nazista – como valor supremo. O princípio elementar 

da ética nazista era o interesse público acima dos interesses particulares. As 

individualidades e os agrupamentos existiam apenas como células e tecidos de 
                                                 
4 Unificação de todos os povos de origem germânica num novo império alemão, o Terceiro Reich, e num 
mesmo território. O caminho apontado para a concretização dessa tese era a expansão territorial alemã em 
rumo ao leste europeu, além da recuperação dos territórios perdidos no Tratado de Versalhes.  
5 O documento formulado unilateralmente pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, em 
1919, no Palácio de Versalhes, em Paris, e imposto a Alemanha, determinava, entre outros pontos, a 
dissolução do Estado-Maior, a redução do exército alemão para no máximo 100 mil homens, entre 
oficiais e soldados, a marinha para 15 mil, e que a nação alemã não poderia ter força aérea. Em termos 
geopolíticos determinava a entrega das colônias na África, Togo, Camarões e Sudoeste Africano (atual 
Namíbia), de várias frações do território alemão, e a proibição da união com a Áustria. A Alemanha 
perdeu cerca de 13,5% de seu território nacional e potencial econômico, e aproximadamente 10% de sua 
população. Cf. ALMEIDA, ANGELA, 1982, p. 12-13; RIBEIRO JUNIOR, JOÃO, 1987, p. 18-19.  
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um organismo hierárquico maior do que eles. Por conseguinte, só se 

legitimavam caso estivessem a serviço do corpo social. E só podiam estar se 

portassem o que os nazistas diziam ser o “sangue germânico”. Caso contrário, 

deveriam ser dominados ou, no caso dos judeus, aniquilados. O interesse 

público não era entendido como uma média ponderada dos interesses dos 

agrupamentos sociais, culturais, econômicos e religiosos que formavam a 

nação alemã, e sim como a vontade do Estado nacional-socialista, 

especialmente do seu Führer6, Hitler.  

 

1.1.1 Semelhanças com o darwinismo social 

 

Para o nazismo, o legítimo governo não era uma concessão do povo, 

uma delegação democrática, sustentada na maioria simples ou proporcional, e 

sim o arbítrio do mais apto e mais forte, em consonância com a lei da natureza. 

Hitler tinha aversão à democracia parlamentar. O poder e a sabedoria, para 

ele, eram aristocráticos, não democráticos. A desigualdade no potencial 

evolutivo das raças e dos povos era um fenômeno natural. Era perfeitamente 

moral, pois, o direito dos fortes e das mentalidades superiores, a saber, a raça 

ariana7, se imporem, governarem os fracos e as mentalidades inferiores, e de 

eliminarem os degenerados, que na categorização hitlerista, além dos judeus, 

estavam os ciganos e os homossexuais.  

 

Conforme registra Lutzer8, palestras eram feitas nas escolas e para as 

S.S.9 com o intuito de justificar cientificamente a inferioridade dos judeus: 

“Crânios de arianos e de judeus eram comparados para provar cientificamente 

                                                 
6 Significante alemão cujos significados são líder, guia, chefe e condutor. Termo que mais do que um 
adjetivo, Hitler tomou como substantivo próprio.  
7 Segundo o mito nazista, o povo germânico era o descendente direto e o remanescente da raça ariana, a 
suprema raça, que teria surgido há milhões de anos na Atlântida, um continente perdido no Atlântico 
Norte, um lugar cheio de montanhas com picos cobertos de neve e que o sol nascia e se punha apenas 
uma vez por ano.  Por ter permitido a violação da hierarquia racial e a miscigenação da raça superior com 
as raças inferiores, como os asiático-semitas, a Atlântida foi destruída por um cataclisma. Escaparam, 
porém, da destruição reis-sacerdotes, da raça ariana, que emigraram antes para o Tibete e a Índia, onde 
fundaram uma super-raça com poderes sobrenaturais que deu origem a grandes civilizações como a 
indiana, a grega e a romana. Todas elas alicerçadas na hierarquia hereditária e estamental.  
8 A cruz de Hitler, p. 99. 
9 Tropa de elite nazista 
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que estes eram definitivamente inferiores. Somente os ‘mais adaptáveis ao 

ambiente’ tinham o direito de sobreviver.” 

 

Tratava-se, para Hitler, simplesmente de fazer vigorar uma lei natural 

que, por estar sendo violada, a humanidade estava se degenerando. Seria ela, 

portanto, a maior beneficiária da imposição do senhorio ariano. Hitler pensava 

assim: “desde quando o leão, rei por direito da selva, divide a comida com o 

rato e, ainda por cima, coloca-se a serviço deste?”. Para Hitler, a teoria da 

equidade dos seres humanos era uma falácia judaica. Impedir que seres 

doentes, deficientes e degenerados se reproduzissem era prestar um grande 

serviço humanitário à humanidade e a eles próprios. A medida pouparia 

milhões de infelizes. O Führer acreditava estar a serviço de Deus na sua 

missão genocida: “Por isso, acredito ter o dever de trabalhar no sentido do 

Criador Todo-poderoso: ao combater os judeus, cumpro a tarefa do Senhor”.10 

 

Segundo a lógica nazista, as verdadeiras vítimas do genocídio não eram 

os que eram perpetrados por ele, ou seja, os judeus, os ciganos, os 

homossexuais e os deficientes físicos, e sim, aqueles que o perpetravam, isto 

é, os nazistas. Heinrich Himmler (1900-1945), comandante da S.S., disse 

várias vezes que as reais vítimas das torturas nos campos de concentração, 

eram os nazistas. Eles abnegadamente estavam fazendo um sacrifício pela 

humanidade. Não estavam fazendo nenhum ato monstruoso, como parecia ser 

para uma pessoa comum. Estavam, na verdade, fazendo um trabalho de 

purificação da espécie humana. Conforme comenta Lutzer, para Himmler, os 

soldadores torturadores da S.S. sofriam mais do que as pessoas que eles 

torturavam.11 

 

 Na imaginação de Hitler os maiores responsáveis pela violação a sua 

ordem natural idealizada, eram os judeus.  Cientes do fluxo evolutivo da 

história que seleciona os aptos e elimina os inaptos no estabelecimento de sua 

hierarquia natural, os judeus, para sua sobrevivência e a conseqüente 

degeneração da humanidade, erguiam obstáculos para fazer inflexões no curso 

                                                 
10 Apud CORES, PABLO. A estratégia de Hitler, p. 185. 
11 Cf. LUTZER, ERWIN, A cruz de Hitler, p. 117-118. 
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natural, pois se esse seguisse ininterruptamente, os levaria à extinção. A 

República de Weimar, de inspiração social-democrata, fundada nos princípios 

de igualdade jurídica entre os cidadãos e de maioria decisória, era para Hitler, 

um exemplo de inflexão judaica ao fluxo natural da história, porque permitia 

através do sufrágio universal que os fracos e degenerados governassem os 

fortes. Isso, para ele, era uma aberração à natureza 

 

Pinker comenta que a crença de Hitler no darwinismo social extremo foi 

influenciada pelas versões abastardadas do darwinismo e da genética: 

 
Ele acreditava no darwinismo social extremo no qual os grupos eram 
a unidade de seleção e a luta entre os grupos era necessária para o 
vigor e a força da nação. Acreditava que os grupos eram raças 
constitucionalmente distintas, que seus membros compartilhavam 
uma constituição biológica distinta e que diferiam uns dos outros em 
força, coragem, honestidade, inteligência e espírito cívico. Escreveu 
que a extinção de raças inferiores era parte da sabedoria da 
natureza, que as raças superiores deviam sua vitalidade e virtude à 
pureza genética e que corriam o perigo de degradar-se com 
cruzamentos com raças inferiores.12  

 

1.1.2 Semelhanças com o marxismo 

 

Conforme Cores, para Hitler, o maior beneficiário do sistema 

parlamentarista era os judeus. Como hábeis e sagazes comerciantes, os 

judeus se aproveitavam desse sistema para negociarem e barganharem com o 

povo a fim de conseguir os seus favores eleitorais, isto é, os seus votos. 

Segundo Hitler, os judeus governavam a República através da ocupação de 

postos parlamentares e do controle da economia alemã, sob a qual impunha os 

interesses do capital financeiro que eles dominavam. Mediante essas duas 

frentes de ação, os judeus controlavam o poder das mentalidades superiores e 

negociavam com as camadas da população, explorando as suas demandas 

potencializadas em seu poder de barganha pelo capital eleitoral legado a elas 

pela democracia. 

 

Essa inflexão, para Hitler, pavimentava o caminho para o marxismo, 

outra estratégia de dominação judaica, segundo Hitler. Para ele, Karl Marx 

                                                 
12 Tábula rasa, p. 216.  
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(1818-1883), como judeu, sabia que a força de um povo está na nação. Como 

o judeu não tem nação, ou seja, não tem solo de onde extrair força e energia 

para criar, para produzir cultura, se espalha pelas nações sugando os recursos 

das culturas estrangeiras, se hospedando nelas como parasitas e infectando-as 

sorrateiramente com o vírus judaico. Assim, o judeu desnacionaliza as culturas, 

inocula nelas o seu sangue degenerado e capitaliza com o capital alheio, 

promovendo o seu cosmopolitismo, o seu domínio internacionalista.  

 

Curiosamente, Marx, embora não fosse nacionalista e fosse judeu, no 

que tange a uma representação alienígena e parasítica do seu povo, tinha 

pensamento similar: 

 

O judaísmo não podia criar um mundo novo; só podia atrair as novas 
criações; só podia atrair as novas criações e as novas relações do 
mundo à órbita de sua engenhosidade, porque a necessidade 
prática, cujo cérebro é o egoísmo, se conduz passivamente e não 
tem a faculdade de ampliar-se, mas se encontra ampliada pelo 
desenvolvimento sucessivo dos acontecimentos sociais.13 

 

Em sua obra “A Questão Judaica”, publicada em 1844, o pai do 

comunismo, sinalizava que o fundamento secular do judaísmo, que determina a 

essência do judeu real, isto é, o que o judeu é na prática, é o mesmo da 

sociedade burguesa, o egoísmo. Para Marx,14 o judeu tem como Deus o 

dinheiro e a ele cultua com a usura. O seu monoteísmo se sustenta no 

politeísmo das necessidades humanas que a todas converte em mercadoria: 

“O dinheiro é o Deus zeloso de Israel, diante do qual não pode prevalecer 

nenhum outro Deus. O dinheiro humilha todos os deuses do homem e os 

converte em mercadoria.”15 

 

O problema judeu para Marx, entretanto, era de natureza econômica, 

não racial. Solucionar-se-ia automaticamente com a emancipação da 

sociedade do capitalismo para uma organização socialista, aonde as condições 

para operação da usura seriam removidas, tornando, assim, irreal o judaísmo 

prático e a essência do judeu nula 

                                                 
13 MARK, KARL, A questão judaica, p. 61. 
14Ibid., p. 55, 59. 
15 Ibid., p. 59. 
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Uma organização social que acabasse com as premissas da usura e, 
portanto, com a possibilidade desta tornaria impossível o judeu. Sua 
consciência religiosa se desanuviaria como um vapor turvo que 
pairava na atmosfera real da sociedade.16 
 

Percebe-se nesse trecho que, conforme observa Pinker, a conexão 

ideológica entre nazismo e socialismo marxista é real. Ambos partilham o 

postulado comum de que a história é uma sucessão de conflitos entre grupos 

de interesses antagônicos, marcada pela exploração humana, pela opressão 

social, cuja única solução está na vitória definitiva de um grupo sobre os 

demais, na eliminação de todos os concorrentes que obstaculizam a 

construção de uma nova sociedade, material e moralmente superior. A 

diferença reside no gênero de grupo e de luta:  

 

Para os nazistas, os grupos eram as raças; para os marxistas, eram 
as classes. Para os nazistas, o conflito era o darwinismo social; para 
os marxistas a luta de classes. Para os nazistas, os vitoriosos 
predestinados eram os arianos; para os marxistas, o proletariado.17  

 
 No postulado comum dessas ideologias as pessoas não são avaliadas 

pelos seus méritos, suas virtudes ou pelos seus vícios, elas são avaliadas por 

pertencerem ou não pertencerem à raça ariana ou a classe proletária. As que 

são do grupo e são leias à causa que ele defende são consideradas humanas, 

portadora de dignidade. No caso do nazismo, os arianos, no dos marxistas, o 

proletariado. Se não pertencem são consideradas subumanas, dignas de 

sujeição ao grupo superior ou de extinção por parte dele.  No caso do nazismo, 

as raças não-arianas – para sem dominadas –, os judeus, ciganos e 

homossexuais – para serem extintos, no dos marxistas, os burgueses e os 

aristocratas.  

 

Pinker18 comenta que a ideologia da luta de grupos tem como corolário, 

a justificativa moral do emprego da violência e do extermínio, conforme 

aconteceu nos regimes nazista e comunista, pois seus agentes estão crentes 

de que seu grupo é portador exclusivo da verdade.  

 

                                                 
16 Ibid., p. 56. 
17Tábula Rasa, p. 220. 
18 Ibid., p. 221. 
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1.1.3 Diferenças com o marxismo 

 

Não obstante, para Hitler, o marxismo tinha interesses opostos aos que 

externava. Ao negar, assim como a social-democracia, a desigualdade 

ontológica das raças, o princípio aristocrático da natureza e a personalidade 

individual, e afirmar a igualdade ontológica da espécie humana, quer levar a 

crer que todas as nações no fundo são iguais. Quer incutir na mentalidade do 

povo, especialmente do operariado, que as diferenças nacionais e as 

desigualdades sociais se devem exclusivamente a fatores sócio-econômicos, 

determinados pela classe dominante, e que não existe o fator racial. Quer 

convencer o proletariado que sendo a hierarquia social uma construção 

histórica, não uma determinação natural, ela pode ser desconstruída e no seu 

lugar construída uma sociedade justa e igualitária, sem lugar para a exploração 

humana, onde as supostas diferenças raciais e nacionais não farão mais 

sentido. Com isso, pretende mobilizar as massas proletárias de diversas 

nações a se insurgirem contra os seus patrões e o Estado, em prol de uma 

utopia em comum. Portanto, a mitigação dos sentimentos nacionalistas era 

estratégica, porque era imprescindível que os proletários se convencessem de 

que sua causa não era um problema nacional, mas internacional, não era um 

problema local, mas sistêmico. E que os sentimentos nacionalistas eram 

construções das elites que os exploravam para manipular as massas, para 

aliená-las das causas reais dos seus problemas, e levá-las, em períodos de 

guerra, a lutar pela pátria, como se estivessem lutando pelo bem comum, 

quando na verdade estavam lutando em favor dos interesses da classe 

dominante.  

 

Segundo Hitler, o objetivo único dos judeus, por trás do marxismo, era 

levar os operários de diversas nações a lutarem pelos seus interesses, 

pensando que estavam lutando pelos interesses de sua classe. Fingiam se 

solidarizar e se indignar com a opressão do proletariado para ganhar a 

confiança dele e, assim, semearem na classe o sentimento de revolta nacional 

e obterem o crédito para liderá-los na revolução. Depois de instalado o Estado 

marxista os operários voltariam às condições de dominação. A luta contra o 

capitalismo era na verdade um engodo para atrair o proletariado, para iludi-lo 
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de que poderia ser senhor de sua história. O comunismo não passava de uma 

nova versão do internacionalismo judaico.19 

 

1.2 Cristianismo positivo 

 

 A política nazista em relação à religião era intencionalmente ambígua. O 

artigo 24 do programa do partido, promulgado em 1920, ou seja, treze anos 

antes de Hitler ascender ao poder, estabelecia a liberdade para todas as 

religiões, desde que elas não atentassem contra o Estado e os sentimentos 

morais da raça alemã - que para os nazistas eram a mesma coisa. No mesmo 

artigo, porém, é declarado que o partido defende a confissão de um 

cristianismo positivo, sem se filiar a uma confissão religiosa específica, e a luta 

interna e externa contra o espírito judeu materialista. E no complemento se 

afirma que o partido está convencido que a regeneração alemã só será 

duradoura se ocorrer a partir de dentro, regida pelo princípio da sobreposição 

do bem comum aos interesses particulares. Portanto, as confissões religiosas 

não poderiam entrar em conflito a confissão ideológica do Terceiro Reich.20 

 

O cristianismo positivo era uma versão da religião cristã amoldada à 

ideologia nazista. Confessava que Jesus foi um líder ariano, isto é, um 

iluminado, que lutou corajosamente contra o poderio das trevas, materializado 

no judaísmo, e morreu vítima de uma cilada dos judeus. Os germânicos, isto é, 

os arianos, a raça superior, seriam os herdeiros dessa luta iniciada por Jesus, 

os vocacionados por Deus para completar a vitória da luz contra as trevas, isto 

é, para capitular os judeus.  

 

A representação de Jesus como ariano tinha sido elaborada por 

ideólogos antijudeus como Houston Chamberlain21 (1855-1927), para quem 

                                                 
19 Cf. CORES, P., A estratégia de Hitler, p. 185.  
20 Cf. SHIRER, W., Ascensão e queda do Terceiro Reich, p. 319. 
21 Médium inglês naturalizado alemão. Chamberlain foi guru espiritual de Guilherme II. Na sua obra Die 
Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (Os fundamentos do século XIX), lançada em 1899, defendeu 
a superioridade da raça ariana e que o povo germânico era o autêntico representante dela. Hitler foi um 
dos seus leitores. O médium encorajou o kaiser a entrar na Primeira Guerra Mundial, assegurando que a 
Alemanha lograria êxito. A derrota alemã não demoveu sua crença no triunfo ariano. O livro se tornou 
bibliografia do nazismo. Chamberlain e Hitler se aproximaram depois da guerra. O guru inglês vaticinou 
que Hitler era o escolhido por Deus para construir a nova raça e dar à vitória a Alemanha.  
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Jesus era galileu, não judeu. A sua naturalidade galiléia explicaria o porquê 

dele ter concebido Deus e a religião em bases antagônicas às do judaísmo. De 

ter denunciado e enfrentado valentemente as mazelas e os poderosos da 

religião judaica. O exemplo apoteótico da luta de Jesus, para os cristãos 

antijudeus, foi a cena em que ele à base de chicotada derrubou as mesas dos 

mercadores do templo de Jerusalém, ou seja, dos cambistas judeus, e os 

expulsou. Conforme veremos adiante, para o cristianismo positivo, Javé, o 

Deus revelado no Antigo Testamento, não era o mesmo Deus revelado por 

Jesus.22 

 

O cristianismo positivo se fundamentava em bases teológicas lançadas 

pelo protestantismo liberal23. Ele assimilou idéias e elementos teóricos que 

representavam o que era considerado modernidade e erudição em teologia. A 

Alemanha foi o berço e era o principal centro de produção e difusão do 

liberalismo teológico24, que era a abordagem hegemônica nas faculdades de 

teologia protestante na Europa Ocidental.  

 

1.2.1 Jesus histórico 

 

A premissa que uniu os “cristãos alemães”, difusores do cristianismo 

positivo, junto com os teólogos liberais e os pesquisadores do cristianismo foi a 

de que havia disparidade entre os relatos dos Evangelhos e os fatos históricos 

a cerca da vida de Jesus. Logo, o Jesus que existiu na história não 

correspondia ao retratado nos Evangelhos. O “Jesus histórico” havia sido 

sobreposto por um personagem mítico, o “Cristo da Fé”, elaborado pelos 

autores dos Evangelhos. O Jesus que realmente existiu não poderia ter 

                                                 
22 Cf. CHEVITARESE, ANDRÉ, O tema da traição na documentação antiga e o recém descoberto 
evangelho de Judas ( http://www.revistajesushistorico.ifcs.ufrj.br/arquivos1/andre.chevitarese.pdf); João 
2.12.12-16. 
23 O protestantismo liberal se propôs a fazer uma mediação entre a fé cristã tradicional e a cultura 
moderna racionalista, crítica ao cristianismo. Procurou construir uma alternativa que fosse um meio-
termo entre duas alternativas consideradas, por eles, inaceitáveis, o fundamentalismo, que reafirmava a 
ortodoxia cristã, sustentando-a no princípio da autoridade bíblica, da inspiração divina das Escrituras, e o 
secularismo, que rejeitava genericamente a religião, e especificamente o cristianismo.  
24 O liberalismo teológico promoveu na doutrina cristã clássica a depuração dos seus elementos míticos e 
metafísicos, de tudo que fosse inconcebível à razão, empiricamente impossível à luz da ciência. Feita essa 
filtragem o cristianismo estaria apto a sobreviver na modernidade, porque na sua essência ele seria 
compatível com a ética iluminista, porquanto, antes, Jesus já pregava a dignidade humana, a tolerância e a 
fraternidade universal. Princípios plenamente justificáveis racionalmente, inatacáveis pela ciência.   
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nascido de uma virgem, multiplicado pães, andado sobre o mar, ressuscitado e 

muito menos ser o próprio Deus. Fazia-se necessário, então, uma 

reconstituição da figura de Jesus a partir dos relatos atribuídos pela tradição a 

Mateus, Marcos, Lucas e João, entretanto submetendo-os ao método histórico-

crítico. O produto dessa restituição seria um ente histórico que transmitiu um 

elevado padrão ético fundamentado no amor, para normatizar as relações 

humanas. Portanto, assimilável a mentalidade moderna.  

 

1.2.2 Antigo Testamento e Paulo 

 

Como não poderia ser diferente o cristianismo positivo rechaçava o 

Antigo Testamento, dada a natureza hebraica desse, e determinava o expurgo 

de todos os elementos judaicos presentes no cristianismo protestante. Para os 

“cristãos alemães” havia sido Paulo o responsável pelas marcas judaicas na 

doutrina cristã. Ele era considerado um deturpador da mensagem de Jesus. 

Quem inoculou o vírus judaico no cristianismo. 

 

O protestantismo liberal, conquanto não professe o anti-semitismo, tende 

a não conferir autoridade doutrinária ao Antigo Testamento, a desconsiderar 

sua unidade teológica com o Novo, e dissociar o Deus invocado por Jesus de 

Javé, se aproximando de uma linha marcionita25. Para Friedrich 

Schleiermacher (1738-1834), teólogo alemão e matriz do liberalismo teológico 

moderno, o Antigo Testamento carecia de dignidade normativa por não se 

encontrar nele Jesus Cristo. A sua serventia residia, no entanto, como 

documento de relíquias religiosas, de registros das memórias de fé do povo 

                                                 
25 Referente a Marcião (c. 110 – c.160), teólogo cristão primitivo, condenado pela Igreja por heresia. 
Filho do bispo de Sinope, na atual Turquia. Marcião defendia que havia dois deuses, um mau e um bom. 
O primeiro é o Deus dos judeus, Javé, testemunhado no Antigo Testamento, o ente criador do mundo, 
cruel e vingativo, que governa fundamentado na Lei mosaica. O segundo é o Deus anunciado por Jesus, 
testemunhado no Novo Testamento por Paulo, o apóstolo, o ente redentor da humanidade, amoroso e 
perdoador, que governa baseado na graça. Esta entidade se encontra num plano superior à dos judeus. 
Marcião elaborou um cânon, no qual excluiu os livros do Antigo Testamento e só inclui do Novo, o 
Evangelho segundo Lucas e as epístolas paulinas, exceto as duas cartas a Timóteo e a carta a Tito. Os 
demais livros do Novo Testamento foram considerados por eles contaminados com doutrinas e fábulas 
judaicas. Excomungado por heresia pela comunidade cristã em Roma, Marcião fundou uma nova igreja. 
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hebreu, das mutações ocorridas na sua teologia e das influências recebidas de 

outros povos.26  

 

Em relação a Paulo, o liberalismo tende a considerar que há 

descontinuidades entre o ensinamento de Jesus e o de Paulo. Adolf Von 

Harnack (1851 – 1930), teólogo alemão e um dos principais teóricos do 

liberalismo no início do século 20, defendia a tese de que o Evangelho pregado 

por Jesus havia sido deturpado no contato com a cultura helênica. A 

mensagem proclamada num contexto cultural dominado pelo pensamento 

hebraico, com suas categorias, hegemonicamente, concreta e histórica, teria 

sido contaminada por categorias gregas de cognição, nas quais prepondera o 

abstrato e atemporal. Os dogmas cristãos, nessa perspectiva, seriam frutos 

degenerados do enxerto de elementos metafísicos gregos, iniciado pelos 

apóstolos, especialmente Paulo, e continuado pelos pais da igreja, no 

Evangelho simples de Jesus. Evangelho que é derivado do judaísmo e 

baseado no amor prático, na solidariedade entre as pessoas como resposta à 

universalidade do amor paternal de Deus.27 

 

Segundo Harnack, Jesus não proclamou uma mensagem de 

autoreferência, o Evangelho por ele pregado diz respeito somente ao Pai, não 

ao Filho. A cristologia28 não estava na pauta de Jesus. O seu discurso era de 

ordem soteriológica, visava impactar a sociedade com um novo modelo de 

vida, um modelo salvador para a humanidade seguir, cujo critério supremo de 

justiça é o amor, não a observância de leis religiosas. A cristologia foi inventada 

pela igreja no século II como um exemplo de derivação helênica no 

cristianismo. Ao acrescentar à representação de Jesus uma substância 

metafísica, concebendo-o como o verbo encarnado, o cristianismo perdeu o 

foco na soteriologia concreta de Jesus, ou seja, no cerne da mensagem dele, e 

                                                 
26 Cf. OLSON, ROGER, História da teologia cristã, p. 560; GRENZ, STANLEY; OLSON, ROGER, A 
teologia do século 20, p. 53. 
27 Cf. McGRATH, ALISTER, Teologia sistemática, histórica e filosófica, p. 422. 
28 A cristologia que Harnack se opôs foi a ratificada como dogma pelos concílios de Nicéia (325) e da 
Calcedônia (451 – 452), que concebe uma dupla natureza para Jesus, humana e divina; ou seja, entende 
que ele é plenamente humano – exceto no que concerne a prática do pecado -  assim como é plenamente 
divino.  
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passou a refletir a tendência filosófica grega de se refugiar no abstrato.29 Um 

exemplo dessa mudança seria o Evangelho de João, dada a sua interpretação 

espiritual que faz de Jesus, ao contrário dos evangelhos sinópticos, que se 

ocupam mais do “Jesus histórico”.30 Para o teólogo alemão esse evangelho 

tinha sido escrito no segundo século, logo o autor não poderia ser João.  

 

 A concepção cristológica de Harnack reportava à de Ário (c. 250-c. 336), 

presbítero em Alexandria. Para Ário, não havia consubstancialidade entre 

Jesus e Deus, ou seja, Jesus era o filho de Deus, mas não o próprio Deus. 

Jesus tinha poder semelhante, mas igual ao de Deus. A cristologia de Ário foi 

condenada como heresia pelo Concílio de Nicéia, em 325, que também o 

excomungou.  

 

 Podemos dizer, portanto, que o cristianismo positivo era de certa forma 

“duplamente ariano”. Pois, sua teologia era estruturada no mito ariano e tinha 

traços da heresia ariana. 

 

1.2.3 Expiação 

 

 O cristianismo positivo rechaçava a doutrina da expiação, isto é, a idéia 

de que Jesus foi designado por Deus à morte vicária, em lugar da humanidade, 

para compensar os pecados dela, porque entendia que ela transmitia uma 

representação derrotista de Jesus, associava-o à fraqueza. A raça ariana não 

poderia, com sua mentalidade vencedora, se espelhar nessa imagem. A 

representação que os cristãos nazistas tinham de Jesus, era de um homem 

forte e guerreiro, de um homem que não veio trazer paz, mas espada. 

Conforme vimos, do Jesus que usou a chibata para acabar com o negócio dos 

comerciantes judeus.  

 

 Outro problema da doutrina da expiação, para o cristianismo positivo, é 

que ela transcendentaliza a salvação, torna-a um evento sobrenatural, com 

                                                 
29 Cf. OLSON, R., História da teologia cristã, p. 566-567; CONSTANZA, J.R., As raízes históricas do 
liberalismo teológico, p. 92-94. 
30 Cf. McGRATH, A., Teologia sistemática, histórica e filosófica, p. 422-423. 
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implicações visíveis apenas para a vida póstuma. Para os cristãos nazistas, a 

salvação seria uma conquista da raça ariana, que se materializaria com a 

construção de um novo mundo, com uma nova humanidade, pura e cristalina, 

encarnada pelos povos de raízes germânicas. O sentido de Jesus como 

salvador é limitado a de um exemplo de heroísmo a ser seguido. 

 

 O protestantismo liberal séculos antes do nazismo já havia ora 

reinterpretado, ora desconsiderado a doutrina da expiação, e ressignificado 

Jesus como salvador. Não pelos mesmos motivos apresentados pelo 

cristianismo positivo, mas com semelhanças lógicas. A interpretação liberal da 

morte sacrifical de Cristo se reduziu ao aspecto moral. A doutrina clássica foi 

considerada um acréscimo metafórico inspirado no rito sacrificial judaico, que 

acabou por ser tomado como dogma e obscureceu o significado da 

crucificação. Segundo Thomas Chubb (1679 – 1747) esse aditivo judaico na fé 

cristã foi implantado pelos apóstolos. Como eles tinham intenções 

apologéticas, e de legitimar socialmente a fé nascente, procuraram assemelhá-

la ao judaísmo, devido ser uma religião já estabelecida, reconhecida 

socialmente e com uma infra-estrutura bem desenvolvida. Além de ser a 

religião da qual provinham Jesus e os apóstolos. 

 

Como os judeus tinham seu templo, seu altar, seu sumo sacerdote, 
seus sacrifícios e assim por diante, os apóstolos, com a finalidade de 
fazer com que o cristianismo guardasse alguma semelhança com o 
judaísmo, buscaram encontrar no cristianismo um ou outro aspecto 
que, por meio de figuras de linguagem, pudesse receber a mesma 
nomenclatura do judaísmo.31 

 

O protestantismo liberal esvaziou a cruz de seu conteúdo 

transcendental. O sacrifício de Cristo foi interpretado como o exemplo radical 

de abnegação em favor da humanidade, de entrega da própria vida por amor 

de seus semelhantes, como demonstração ímpar do amor paternal de Deus. O 

impacto salvador de sua morte não foi sobre Deus, foi sobre a humanidade. 

Porquanto, por intermédio da memória de sua vida e de seus ensinamentos, 

                                                 
31 Apud ibid.,, Teologia sistemática, histórica e filosófica, p. 473. 
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ela é inspirada e encorajada de forma extraordinária a se aperfeiçoar 

moralmente.32  

 

O perdão dos pecados que a cruz também simboliza foi interpretado por 

Albrecht Ritschl (1882 – 1889), teólogo alemão e expoente do liberalismo, 

como a força divina que capacita o ser humano a se reerguer depois de cada 

fracasso e reassumir a sua vocação ética, que é servir à família, à cultura, à 

sociedade e à pátria, motivada pelo amor ao próximo.33 Quando pessoas 

motivadas por essa máxima se associam o ideal escatológico, o Reino de Deus 

se presentifica, pois elas mutuamente se servem. Conforme Ritschl:  

 

A idéia cristã do Reino de Deus denota a associação da humanidade 
- uma associação que tanto extensiva quanto intensivamente é a 
mais completa possível - através da recíproca ação moral dos seus 
membros, ação que transcende todas as considerações meramente 
naturais e particulares.34 

 

Com efeito, conquanto não negue a dimensão escatológica do Reino de 

Deus, o liberalismo em geral e Ritschl, em especial, focalizam a dimensão 

histórica do mesmo. O Reino é fruto de uma construção feita pelo ser humano 

em parceria com Deus. A participação divina, porém, não acontece através de 

uma intervenção direta no curso natural dos acontecimentos. Ela ocorre por 

meio da presença mística e motivadora de Cristo no espírito humano, 

comunicando o perdão divino e guiando-o no caminho do Evangelho, e da ação 

humana em prol do bem comum, o que implica necessariamente no 

engajamento cívico. Como corolário dessa abordagem sociológica da 

soteriologia, Ritschl identificou na família, na propriedade privada, na 

independência e na honra pessoais, em obediência à autoridade, sinais da 

presença do Reino de Deus, por considerá-las bens essenciais à saúde moral 

e a formação do caráter humano. Bens que se confundem com os valores 

burgueses.35 

 

                                                 
32 Ibid, p. 488. 
33 Cf. NIEBUHR, HELMUT., Cristo e Cultura, p. 124. 
34 Apud ibid., p. 125-126.  
35 Cf. ibid., p. 124-125. 
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Conforme observa Karl Barth, teólogo reformado suíço, radicado na 

Alemanha na época que Hitler ascendeu ao poder, salvo algumas 

originalidades, o cristianismo positivo se fundamentava basicamente em 

heresias conhecidas, retiradas do grande lixo teológico dos séculos 18 e 19, 

isto é, do liberalismo teológico.36 Logo, podemos ver que advém da tradição 

liberal a representação da morte expiatória como um corpo estranho a fé cristã 

original, a confusão do Reino de Deus como um sistema político, e a redução 

de Jesus a uma fonte de inspiração ética. Abordaremos a teologia de Barth no 

capítulo 2.  

 

1.3 Hitler e o cristianismo  

 

Em Mein Kamp37, Hitler, católico nominal, havia criticado o catolicismo e 

o protestantismo, por não terem compreendido o problema das raças, ou seja, 

que elas são naturalmente desiguais, que há uma hierarquia irremovível entre 

elas, que concede direito natural a raça superior, a ariana, representada pelos 

alemães, de dominar as raças inferiores e extirpar a raça degenerada, a judia. 

E por não terem compreendido, o que ele entendia ser um dado natural, o 

cristianismo contribuiu para que a ordem natural fosse violada, ao pregar que 

todos os seres humanos são portadores da mesma dignidade, 

indiscriminadamente amados por Deus. 

 

Entretanto, quando Hitler assumiu o poder, de início procurou reforçar a 

simpatia e a confiança dos cristãos, tanto os católicos quanto os protestantes. 

No seu discurso ao Reichstag38, em 23 de março de 1933, em que foi 

referendado pelos parlamentares como ditador alemão, afirmou que as igrejas 

cristãs eram elementos fundamentais para a preservação da sociedade e da 

identidade nacional alemães, que tinham sido abaladas, segundo ele, pela 

liberalização moral promovida pela República de Weimar. Prometeu respeitar 

os direitos eclesiásticos e declarou que a ambição do seu governo era um 

                                                 
36 Existência teológica hoje, in: Atmann,  Dádiva e louvor, p. 156. 
37 Minha Vida, obra autobiográfica e ideológica de Hitler.  
38 Parlamento alemão 
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acordo pacífico entre as igrejas e o Estado. Sinalizando a Igreja Católica, disse 

que tinha como objetivo melhorar as relações de amizade com a Santa Sé.39 

 

1.3.1 Catolicismo 

 

Hitler tentou também atrair a simpatia católica para sua luta anti-judaica, 

se referindo a um fator de semelhança. Em encontro com Wilhelm Berning, 

bispo de Osnabrück, em abril de 1933, disse que sua política antijudaica 

fundamentava-se no anti-semitismo católico de 1.500 anos atrás. Wistrich40 

observa que o fato de Berning não ter dito nada em contrário às asserções de 

Hitler, deixou-o esperançoso de conseguir o apoio dos católicos. Hitler 

ponderava, porém, em tom de alerta que a Igreja parecia não entender mais, 

com a clareza do passado, o perigo que os judeus representavam.  

 

Em aparente comprovação de seu compromisso com católicos, quatro 

meses depois, a Alemanha assina com o Vaticano uma concordata. Pelo 

acordo a Alemanha reconhecia diplomaticamente o Estado pontífice, o direito 

do papa e dos bispos alemães publicarem encíclicas, das escolas católicas 

ensinarem sua fé, e das paróquias e das associações filantrópicas católicas 

serem autônomas sobre suas normas, e em contrapartida o Vaticano 

reconhecia diplomaticamente o Estado nazista. Todavia, conforme observa 

Blessmann, havia um item no acordo que dava margem para Hitler interpretar 

de acordo com o seu arbítrio. O item estabelecia que tudo que era concedido a 

Igreja Católica tinha que estar em concordância com as leis do país. Ou seja, 

as publicações, as homilias e demais atividades eclesiásticas, poderiam ser 

enquadradas como ilegais. A Concordata foi assinada pelo vice-chanceler 

alemão, Franz Von Papen (1879-1969), e pelo cardeal Eugênio Pacelli (1876-

1958), secretário de Estado do Vaticano, que em 1939 foi eleito papa, 

passando a chamar Pio XII (1939-1958).41 

 

                                                 
39 Cf. SHIRER, WILLIAM., Ascensão e queda do terceiro reich, p. 318. 
40 Hitler e o Holocausto, p. 183-184.  
41 Cf. BLESSMANN, JOAQUIM, O holocausto, Pio XII e os aliados, p. 76; SHIRER, W., Ascensão e 
queda do terceiro reich,, p. 318. 
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Como era de se prever a Concordata não foi cumprida por Hitler. Cinco 

dias após a assinatura, em 25 de julho, aconteceu a primeira demonstração. O 

Terceiro Reich promulgou a lei de esterilização obrigatória para os judeus e os 

deficientes físicos e mentais, ferindo o acordo, pois delegava a si o poder sobre 

a reprodução da vida, num ato de agressão a doutrina católica. Outras 

violações se seguiram: a Liga da Juventude Católica foi dissolvida; Erich 

Klausener, líder de Ação Católica foi assassinado por ter colaborado na 

redação de um discurso proferido por Papen na Universidade de Marburg, em 

junho de 1934, no qual atacava duramente o ministro da Propaganda, Joseph 

Goebbels (1897-1945), pelo uso manipulador e intimidatório da publicidade 

estatal; milhares de religiosos, entre padres, freiras e líderes leigos, foram 

presos nos campos de concentração sob a acusação de praticarem 

imoralidade sexual e se envolverem com contrabando de divisas; diversas 

publicações católicas foram censuradas; escolas foram fechadas, e o sigilo da 

confissão auricular foi violado pela Gestapo.42 

 

O Vaticano não se silenciou às violações nazistas ao seu direito. Em 26 

de junho, um dia após a promulgação da lei da esterilização, o cardeal Pacelli 

emitiu uma nota ao embaixador da Alemanha no Vaticano registrando seu 

protesto. Blessmann reproduz parte dela: 

 

É intolerável que no texto da Concordata se prometa-se amizade e 
proteção e que o Estado, com seus altos funcionários, e com o 
Diretor da Educação (A. Rosenberg) combata e insulte a Igreja. É 
intolerável que o Estado recorda a Igreja as obrigações da concordata 
e ao mesmo tempo tome medidas (esterilização, proibição de 
participação nos movimentos católicos) que violam os direitos da 
Igreja.43 

 

A Santa Sé protestou 34 vezes em quatro anos contra o 

descumprimento da Concordata e o projeto totalitário nazista.44 O papa Pio XI 

publicou, em 14 de março de 1937, a encíclica Mit Brennender Sorge45, escrita 

sob orientação do seu secretário de Estado e futuro sucessor, na qual 

denunciava o Terceiro Reich de “subterfúgio” e “violação” da Concordata, e 

                                                 
42 SHIRER, W., ibid., p. 318-319. 
43 O holocausto, Pio XII e os aliados, p. 77. 
44 Cf. Ibid., p. 77-78. 
45 Com profunda tristeza 
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responsabilizando-o  de plantar “ o jogo da suspeita, da discórdia e da aversão 

e da calúnia, e de fundamental hostilidade aberta e secreta a Cristo e a Sua 

Igreja”, registra Shirer46 . 

 

Segundo Blessmann, a Concordata se justificava por ser a alternativa 

menos ruim que a Igreja Católica dispunha, pois ao menos conferia uma base 

legal para ela de alguma forma se proteger e protestar contra as transgressões 

do Estado nazista. Tratava-se de um mal menor. Não significava um endosso 

ao regime. O Vaticano não tinha ilusões em relação a Hitler.  

 

Houve algumas vantagens, e males ainda maiores ainda foram 
evitados. Apesar de todas as violações que advieram, os católicos 
tinham uma base jurídica para sua defesa, ou ao menos para 
protestar contra as violações aos direitos da Igreja assegurados pela 
Concordata. Muitos se admiraram (e ainda há quem continue se 
admirando) de ter a Igreja assinado um “acordo de convivência” com 
um regime que ela condenava. Embora, é necessário salientar, tal 
acordo não constituía um endosso ao regime nazista. E assim, após 
muita hesitação, após pesar os prós e os contras, Pio XI e seu 
Secretário de Estado, Cardeal Eugênio, acabaram aceitando a 
Concordata, embora eles não tivessem confiança em Hitler.47 

 

Mas o objetivo real do nazismo era aniquilar gradualmente o cristianismo 

da Alemanha e substituí-lo por uma religião à semelhança do antigo paganismo 

germânico, centrado nos deuses tribais teutônicos.  

 

1.3.2. Protestantismo 

 

O protestantismo alemão, via de regra, se posicionou favoravelmente a 

Hitler. A grande maioria do clero protestante havia apoiado entusiasticamente o 

Segundo Reich, a política nacionalista e expansionista do kaiser Guilherme II, e 

havia sido crítica da República de Weimar, de sua política social-democrata e 

liberal em matéria de costumes. O regime republicano foi marcado pelo 

aumento de divórcios, da liberdade feminina e por uma maior liberdade sexual, 

o que incluía uma maior visibilidade da homossexualidade. Para o 

protestantismo, assim como para o catolicismo, e a maioria do povo alemão, 

essa liberalização dos costumes era sinônimo de degradação moral, e uma das 

                                                 
46Ascensão e queda do terceiro reich, p. 319.  
47 O holocausto, Pio XII e os aliados, p. 77. 
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conseqüências disso era desestruturação da família, a célula base da 

sociedade.  E havia sido motivada pela abertura promovida pela República de 

Weimar a influências estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e dos 

judeus, na cultura alemã. Em suma, a crise cultura era devida, ao que eles 

entendiam ser, uma desnacionalização da cultura nativa. O discurso de Hitler 

de valorização da família e das tradições pátrias, por isso, seduziu fortemente o 

protestantismo, que enxergou nele um agente da regeneração moral.  

 

Matos descreve o apoio fervoroso, o louvor e a expectativa triunfal de 

lideranças protestantes em relação a Hitler. 

 

Quando Hitler subiu ao poder, muitos líderes eclesiásticos 
protestantes se rejubilaram, antevendo a possibilidade de uma 
regeneração nacional. Tomados pelo triunfalismo fizeram os mais 
enfáticos elogios ao novo líder nacional. Hermann Grüner proclamou: 
“O tempo se cumpriu para o povo alemão em Hitler. É por causa de 
Hitler que Cristo se tornou efetivo entre nós. Portanto o nacional-
socialismo é o cristianismo positivo em ação”.  O deão da Catedral 
Magdeburgo, referindo-se às bandeiras nazistas expostas em sua 
igreja, afirmou: “As suásticas em torno do altar irradiam esperança – 
esperança de que o dia finalmente está prestes a raiar”. O pastor 
Julius Leutheuser acrescentou que “Cristo veio até nós através de 
Adolf Hitler. Uma versão nazista do hino “Noite Feliz” dizia: “Noite de 
paz, noite santa, tudo está calmo, tudo está luminoso, só o 
Chanceler, tenaz na luta, vela pela Alemanha noite e dia, sempre a 
pensar em nós”.48 

 
1.3.2.1 Tradição luterana 
 

 Shirer observa que a difícil compreensão da adesão maciça do 

protestantismo alemão ao nazismo, nos primeiros anos do governo de Hitler, 

pode ser elucidada ao considerarmos que Lutero, seu fundador, foi um 

antijudeu inflamado e veemente defensor da submissão ao Estado: 

 

O grande fundador do protestantismo não só foi um anti-semita 
apaixonado como foi um feroz defensor da obediência absoluta à 
autoridade política. Desejava a Alemanha livre dos judeus, os quais, 
depois de expulsos, deveriam ser despojados de “todo dinheiro e 
jóias, prata e ouro”; além disso, “que fossem incendiadas suas 
sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas (...), postos 
sob um telheiro ou estábulo, como os ciganos (...) na miséria e no 
cativeiro assim que eles lamentassem, e de nós se queixassem 

                                                 
48 A caminhada cristã, p. 236. 
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incessantemente a Deus” – conselho que foi literalmente seguido 
quatro séculos mais tarde por Hitler, Göring e Himmler.49 

 

 Quanto ao ódio explicitado por Lutero aos judeus é preciso fazer duas 

ressalvas. A primeira é que Lutero, a princípio, não partilhava desse 

sentimento. Pelo contrário, ele instruía os cristãos a orarem pelos judeus, 

serem compassivos com eles e não o terem como alvo de vingança, visto que, 

eles já estavam sob a maldição divina.  

 

Devemos na verdade, com oração e temor a Deus, exercitar 
apaixonada compaixão para com eles [os judeus], procurando salvar 
alguns deles das chamas. Não ousaríamos buscar vingança. A 
vingança, mil vezes maior que a que pudéssemos desejar, já está 
sobre eles.50 

 
  

Conforme Lutzer 51observa, Lutero acreditava que a incredulidade dos 

judeus se devia em parte às heresias pregadas pelo catolicismo romano. E 

tinha a expectativa de com a pregação do evangelho, conforme a Reforma 

Protestante, eles se converteriam em massa à fé cristã. Como sua expectativa 

foi frustrada, o sentimento de Lutero se inverteu. O que antes era objeto de 

compaixão passou a ser objeto de fúria. 

 

A segunda ressalva é que o sentimento antijudeu de Lutero era de 

natureza religiosa, não racial. Era fundamentado na crença católico-medieval 

de que os judeus tinham matado Cristo e, que, portanto a igreja tinha a 

obrigação moral de odiá-los. Os judeus convertidos, porém, eram alvos da 

compaixão de Lutero. Ele pregava que eles deveriam ser assistidos através de 

um fundo financiado com o dinheiro obtido do confisco das propriedades dos 

outros judeus, que para Lutero teriam sido comumente adquiridas por meio da 

usura, isto é, um pecado.52 

 

 Quanto à insubordinação ao Estado, o posicionamento de Lutero foi 

sempre incisivamente opositor. Diante da revolta camponesa anabatista, entre 

1524-25, que foi, conforme Shirer, talvez a única tentativa de insurreição 

                                                 
49 Ascensão e queda do Terceiro Reich, p. 320. 
50 Apud Lutzer, A cruz de Hitler, p. 107, colchete do autor 
51 Cf. A cruz de Hitler, p. 107-108. 
52 Cf. Ibid., p. 107-108.  
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popular na Alemanha, a reação de Lutero foi publicar um panfleto conclamando 

os príncipes, seus aliados, a aplicarem a “lei e a espada” contra os insurgentes. 

Para o reformador, a único meio de fazer o “povinho” – o termo que usava para 

se referir aos camponeses combatentes – obedecer à lei era prendendo-os em 

cadeias e em gaiolas como se faz com as bestas-feras. E se houvesse 

resistência, os camponeses deveriam ser golpeados, estrangulados, e 

apunhalados como cães danados. Conforme registra Shirer53, a linguagem 

obscena e virulenta empregada pelo reformador contra os judeus e os 

camponeses revoltosos não teve paralelos na história alemã até a época do 

nazismo. 

 

 O Estado, para Lutero, era uma instituição criada por Deus para 

governar o reino terreno, a ordem secular, a serviço do povo. Para esse ofício, 

Deus concedeu ao Estado o monopólio da lei, o que implica o uso da força, o 

emprego das armas, para garantir a legalidade. Fazia parte, pois, da vocação 

cristã honrar o governo com sua obediência, que devia ser incondicional no que 

tange aos assuntos terrenos. Mesmo se o governante fosse um tirano, 

aplicasse leis injustas, o cristão não tinha isenção da obediência, tampouco 

autorização a recorrer à luta armada para depô-lo, conforme fizeram os 

camponeses anabatistas. A rebelião, mesmo que feita em nome da justiça 

social, era considerada pecado. Para Lutero, o cristão que se revoltava, por 

motivos terrenos, contra o Estado, em última instância se revoltava contra 

Deus, porque sendo ele soberano tudo acontece sob sua permissão, nada 

escapa ao seu controle. E para todas as coisas ele tem um propósito, mesmo 

aquelas que parecem absurdas ao entendimento humano. Por isso, diante das 

injustiças sociais, o cristão deve se resignar, sofrer e esperar em Deus, em 

oração. Aos camponeses oprimidos só resta implorar a Deus para ele modificar 

a situação ou os ajudar a agüentar a opressão. Em hipótese alguma poderiam 

invocar a liberdade cristã para justificar a insubordinação civil.54  

 

A liberdade cristã era circunscrita ao reino espiritual. Somente nesse 

reino o cristão não estava sujeito a lei, e vivia pela graça. Exclusivamente no 

                                                 
53 Ascensão e queda do terceiro reich, p. 320. 
54 Cf. WINGREN, GUSTAF, A vocação segundo Lutero, p. 106-125. 
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reino espiritual não havia hierarquia entre os seres humanos, todas estavam no 

mesmo nível. Já no reino terreno, o cristão estava sujeito à lei, como Cristo 

esteve e foi crucificado. Nesse reino as diferenças hierárquicas se mantêm, há 

mandatários e súditos. O cristão precisa diferenciar entre terra e céu, lei e 

evangelho, e saber que o seu reino é espiritual, e neste não há lugar para a 

espada. No reino terreno ele deve viver em obediência à lei, mesmo se escravo 

ou injustiçado for, ser consolando na fé de que espiritualmente ele é livre, e de 

que sua salvação não é para o reino terreno, é para o reino espiritual. No reino 

terreno ele deve aceitar passivamente carregar pesados fardos e passar por 

várias tribulações. Como Lutero diz: “O evangelho não leva em conta matérias 

seculares e faz que a vida externa consista apenas de sofrimento, injustiça, 

cruz, paciência e desprezo pela riqueza e pela vida temporal”. 55 A revolta 

camponesa foi, portanto, conseqüência de uma confusão na compreensão dos 

reinos, e das vocações, que levou os camponeses anabatistas a trocarem a 

arma espiritual, a oração, pela arma terrena, a espada. Confusão que, para 

Lutero, foi motivada pelo diabo através da tentação aos corrompidos corações 

humanos.56 

   

 A única exceção na teologia de Lutero para a insubordinação do cristão 

ao Estado era se o governante terreno interviesse no governo espiritual, isto é, 

se o Estado interferisse na igreja, querendo pautar sua missão, que não pode 

ser outra, senão a pregação da Palavra de Deus, personificada em Jesus 

Cristo. Quando o governante terreno agia dessa maneira ele incorria no mesmo 

erro dos camponeses anabatistas, de confundir os reinos, só que na direção 

oposta. Diante dessa intromissão estatal, o cristão, em especial os ministros da 

Palavra, deviam se posicionar frontalmente mostrando os limites entre o 

governo terreno, o Estado, e o governo espiritual, a igreja. Sem medo de 

difamarem a autoridade, mas certos de que agem respaldados por Deus, 

devem dizer, conforme Lutero57: “Tu, simplório e estúpido ímpio, cuida da tua 

própria vocação; não queiras pregar, mas deixa que o teu pastor o faça”. Esse 

confronto, entretanto, não podia ser acompanhado do emprego de armas 

                                                 
55 Apud WINGREN, G., A vocação segundo Lutero, p. 125.  
56 Cf. ibid., p. 124-127.  
57 Apud ibid, p. 127. 
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terrenas. Para a espada não havia exceção. As únicas armas permitidas eram 

as espirituais, ou seja, a oração e a pregação da Palavra de Deus. 

 

Da pregação de Lutero sobre a submissão às autoridades, mesmo as 

perversas, não se deve deduzir que ele cria que os governantes ficariam 

imunes de punição no reino terreno. Pelo contrário, eles atrairiam o juízo de 

Deus por traição a vocação deles que é servir ao povo, por intermédio da lei, 

não oprimi-lo através do exercício ou do descumprimento da mesma.  Por 

movido pelas suas vaidades, pelo prazer pelo poder, extrapolarem os limites da 

vocação que lhes foi dada, como se estivessem acima dela, como se não 

tivessem a quem prestarem contas de suas ações, agindo em rebelião a Deus, 

o concessor das vocações.58 Conforme comenta Wingren59 a respeito do 

pensamento do reformador: “Maus funcionários públicos querem tornar-se 

Deus, em vez de servos dele; querem mandar e não servir arrogando a si 

mesmos o poder e a justiça que pertencem ao ofício, a Deus, e não ao 

homem”. 

 

Wingren60 observa que, para Lutero, o problema da tirania, da 

improbidade e da corrupção nas instâncias governamentais, era um reflexo no 

reino terreno da luta entre Deus e o diabo no reino espiritual, pela posse da 

consciência das pessoas. Ciente de que Deus é o criador do reino terreno, dos 

seus ofícios e instrumentos de governo, o diabo procurar perverter a ordem 

secular através das pessoas que exercem os ofícios e operam os aparatos 

governamentais.  Como ele não pode criar, ele se propõe a corromper toda 

criação. E assim o faz porque sabe que, conquanto toda criação, todos os dons 

de Deus, sejam essencialmente bons, quem os administra são seres 

pecaminosos, suscetíveis a influências malévolas. Por isso, o diabo tenta 

constantemente o ser humano a fazer mau uso dos seus dons, a perverter sua 

vocação, seduzindo-o com coisas que lhe atiçam o desejo e proporcionam 

prazer. O governante tirano e o funcionário público corrupto, por exemplo, são 

tipos de agentes do diabo, pois usam a lei e o Estado não para servirem ao 

                                                 
58 Cf. ibid., p. 106-107, 127-28. 
59Ibid., p. 100. 
60Ibid, p. 99-101. 
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povo, conforme Deus designou, mas para servirem a si mesmos, aos seus 

interesses. Abusam e fazem mau uso dos seus dons. E é exatamente nisso 

que consiste o pecado, para Lutero. O pecado não está nas coisas, mas no uso 

que se faz delas. Ele não existe como substância, mas como perversão da 

substância.  

 

A criação de Deus e os empreendimentos humanos que refletem os 

seus dons, como as leis e o comércio, no entendimento de Lutero, são 

essencialmente bons e não deixam de ser porque são mal utilizados por 

muitos. “A ordem é e continua boa e divina, assim como o sol é ainda uma 

criação pura de Deus embora algumas pessoas usem a luz do dia para 

cometer assassinatos e outros crimes”, diz Wingren61. Nem a lança que 

traspassou Cristo deixou de ser boa por ter sido instrumento de tamanho 

ultraje. O problema do pecado no reino terreno reside exclusivamente na mente 

corrompida do ser humano, que desvirtua as obras e os dons de Deus.62 Assim 

pontua Lutero: 

 

Devemos diferenciar entre uma criação ou coisa e o abuso dela. A 
criação é boa, mesmo quando mal usada. O abuso não surge da 
coisa, mas da mente corrompida. Da mesma forma, a justiça civil, as 
leis, o comércio e todas as iniciativas humanas são coisas que, por 
natureza são boas; é o abuso, porém, que é mau porque o mundo 
abusa desses dons contra Deus. O abuso não inere à substância. É 
na coisa boa que o diabo ativa o abuso. 63 
 

 Mas não era só o governante tirano que, para Lutero, atraía o juízo de 

Deus. O governante que não conseguia manter a ordem pública, que era 

complacente com a baderna, que não reagia de forma repressiva às 

convulsões sociais, como a insurreição camponesa, e hesitasse em punir com 

o rigor da lei os transgressores e os insurgentes, também traia a sua vocação, 

e atraia o juízo divino. Enquanto o governante tirano era julgado por ação 

abusiva do poder, o governante complacente era julgado por omissão. Para 

Lutero, o governo terreno é assaltado pela corrupção através da ascensão da 

                                                 
61 Ibid., p. 100. 
62 Cf. Ibid,, p. 100-101. 
63 Apud ibid., G., ibid, p. 101. 
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tirania e da propagação da anarquia. Na tirania o governante expressa a sua 

presunção, e na anarquia o seu desespero.64 

 

 E quem instrumentaliza o juízo de Deus contra os governantes 

corruptos? A resposta de Lutero pressupõe a soberania e a liberdade absolutas 

de Deus. Ele crê que Deus intervém na história produzindo juízo: “Se o 

governante é mau, ora Deus está perto. Ele tem o fogo, a água, o ferro, a pedra 

e os modos incontáveis de provocar a morte. Quão repentinamente pode ele 

tirar a vida de um tirano”.65 E muitos desses modos são paradoxais à mente 

humana, não porque a revelação seja contraditória, e sim porque a razão é 

limitada para compreender os mistérios da fé. Por exemplo, para Lutero, Deus 

promove juízo contra um governante tirano instigando um governante 

estrangeiro, também tirano, a guerrear contra ele. Deus castiga um povo 

eliciando outro povo para se insurgir contra ele. Como fez com os judeus por 

intermédio dos babilônios, no reinado de Nabucodonosor, e com esses por 

meio dos persas, no reinado de Ciro, segundo consta no Antigo Testamento, 

nos livros dos profetas Isaías e Jeremias. Ou seja, aparentemente, dentro de 

uma perspectiva estritamente humana, Deus se serve dos pecados de uns 

para punir os pecados de outros.66 

 

 Os pontos da doutrina e da biografia de Lutero que asseveravam a 

submissão ao Estado, a resignação às injustiças sociais, a marginalização dos 

judeus, e a divisão dos reinos, céu e terra, e dos estados, terreno e espiritual, 

no que concerne à complacência aos governos tiranos e injustos, foram 

seguidos hegemonicamente pelo protestantismo alemão. Todavia, os pontos 

que afirmavam a autonomia da missão da igreja, a resistência à tentativa do 

Estado de determinar o conteúdo da sua pregação, e a divisão dos reinos e 

dos estados, no que tange a igreja ficar restrita a vocação espiritual, não foram 

obedecidos, quando não era conveniente.  

 

                                                 
64 Cf. ibid., p. 103.  
65 Apud ibid., p. 107.  
66 Cf. ibid., p. 107; Isaías 44. 24-28; 45.1-5; Jeremias 21.1-7. 
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O protestantismo alemão, principalmente o luterano, desde sua gênese, 

no século 16, até a instalação da República de Weimar, em 1918, ou seja, 

durante quatro séculos, foi um aparato de sustentação do absolutismo 

monárquico, um aliado estratégico e servil de reis e príncipes germânicos. Nos 

estados germânicos protestantes, os monarcas se tornaram bispos supremos 

da Igreja Luterana. As igrejas protestantes serviram como agências de controle 

social mediante a transmissão da ideologia estatal dissimulada de teologia, e 

da pregação da submissão às autoridades, como um mandamento divino. 

Teólogos protestantes se prestaram a elaborar justificativas teológicas para as 

políticas belicosas e imperialistas dos reinos germânicos, e depois do Império 

Alemão. Nas igrejas se ouvia as conquistas de guerras serem atribuídas a 

Deus, e sendo consideradas vitórias do cristianismo. Motivo, portanto, de ação 

de graças. A mitificação religiosa do Estado se percebia também nas derrotas. 

Os soldados mortos na Primeira Guerra Mundial tiveram suas memórias 

reverenciadas como de mártires.  O protestantismo, assim como o catolicismo 

romano, estava de fato ligado umbilicalmente ao Estado. O sentimento religioso 

estava fundido com o nacionalista.  Por exemplo, Lutzer67 comenta que em 

visita a Igreja Memorial Kaiser Guilherme, em Berlim, depois da Segunda 

Guerra Mundial, ficou estupefato ao ver os relevos de Cristo e do kaiser juntos, 

como se fossem os salvadores da nação alemã, e que as conquistas militares 

da Prússia são descritas como vitórias de Cristo e do cristianismo. 

 

Shirer comenta que em nenhum outro país, exceto na Rússia czarista, 

um clero se posicionou de forma tão servil ao Estado, como o protestante na 

Alemanha. “Seus membros, com raras exceções, sustentaram firmemente o 

rei, os junkers e o exército, e durante o século XIX resistiram aos ascendentes 

movimentos liberais e democráticos”, diz ele68.  

 

Somente com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o 

desmoronamento do Segundo Reich, e a conseqüente instauração, em 1919, 

da República de Weimar, com seu regime parlamentarista, que depôs reis e 

príncipes, é que o protestantismo deixou de orbitar no centro do poder. Ele 

                                                 
67 Ascensão e queda do terceiro reich, p. 133; LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 134. 
68 Ibid., p. 321.  
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perdeu espaço para o catolicismo romano na esfera governamental. O Partido 

Católico do Centro foi uma das principais agremiações que sustentaram as 

coalizões que governaram a Alemanha durante a República de Weimar. Com a 

ascensão do Hitler ao poder, o partido acabou conspirando contra si mesmo, 

ao consentir com sua própria dissolução em 1933, em concordância com a 

concessão de poderes excepcionais a Hitler. 

 

1.4  Igreja Nacional do Reich 

 

A Alemanha, pátria de Lutero, berço da Reforma Protestante do século 

XVI, contava no início da década de 1930 com cerca de 45 milhões de cristãos 

protestantes, aproximadamente dois terços da população alemã. A grande 

maioria se distribuía entre as igrejas luteranas e reformadas, em suas 28 

províncias. A maior delas era a Igreja da União da Velha Prússia, com cerca de 

18 milhões de membros. A minoria, aproximadamente 150 mil, se espalhava 

pelas várias igrejas livres, como a batista e a metodista. Com o avanço do 

nacional-socialismo surgiram novas divisões no protestantismo, que levaram a 

formação de novas igrejas. Em 1932, por exemplo, um grupo de cristãos 

nazistas fanáticos empolgados com o crescimento do nacional-socialismo 

fundou o Movimento da Fé dos Cristãos Alemães. O líder mais expressivo 

desse grupo era Ludwig Müller, capelão do distrito militar do exército da 

Prússia Oriental. Müller era um empenhado correligionário, um entusiasta de 

Hitler. Parte dos cristãos alemães pregava o expurgo do Antigo Testamento da 

Bíblia cristã, por considerá-lo uma coletânea de livros judaicos.69 

 

Hitler articulou nos bastidores a criação da Igreja Nacional do Reich com 

dois objetivos básicos. O primeiro era facilitar o controle nazista sobre o 

protestantismo. Com a unificação institucional das igrejas, Luterana, 

Reformada, Unida e de denominações independentes, e a adoção do regime 

episcopal, em que o bispo tinha poderes semelhantes ao de Hitler, ficava mais 

fácil para o Estado controlar e interferir no funcionamento do protestantismo 

                                                 
69 SHIRER, W., Ascensão e queda do terceiro reich, p. 319.  
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majoritário, usando-o como uma linha auxiliar do Estado. O segundo era usá-la 

como instrumento de difusão do cristianismo positivo.  

 

No início de 1933 representantes das igrejas associadas iniciaram os 

trabalhos para a fundação e a elaboração da Constituição da Igreja do Reich. 

Em seguida, teve início uma intensa e violenta disputa pelo episcopado da 

igreja. O bispo seria eleito via sufrágio dos pastores representantes dos 

distritos eclesiásticos regionais. 

 

O indicado de Hitler era o pastor Ludwig Müller (1883-1945), capelão do 

exército na Prússia Oriental, e seu assessor para assuntos relacionados ao 

protestantismo. Müller havia ganhado notoriedade na década 1930 por seus 

sermões nacionalistas e anti-semitas. Ele presidia a “Associação de Cristãos 

Alemães”, uma entidade nacionalista de extrema-direita que professava uma 

versão do cristianismo adaptada aos princípios nazistas, como os de “sangue e 

terra”. A associação pregava a devoção patriótica e o racismo. Os seus 

membros eram proibidos de se casarem com judeus.70 Nas fileiras da Igreja a 

associação se fez representar através do movimento dos “cristãos alemães”. O 

movimento expressava uma ala da Igreja Luterana. Os “cristãos alemães” 

estavam encarregados por Hitler de empunhar a candidatura de Müller e 

disseminar na Igreja o cristianismo positivo. O problema, dentro da legalidade, 

é que eles eram minoria. Seus pastores representavam cerca de três mil de um 

total de 17 mil pastores. E os dirigentes da Igreja propuseram outra 

candidatura, a do pastor Friedrich Von Bodelschwing (1877–1946). 

Bodelschwing era reconhecido pelo seu notório trabalho na direção da missão 

Bethel, instituição criada por seu pai, Friedrich Von Bodelschwing (1831-1910), 

que também era pastor, em 1872, em Bielefeld. A missão atendia crianças e 

jovens desamparados, moradores de rua, portadores de epilepsia, de idiotia e 

deficientes físicos.  

 

Barth, crítico desde sempre da Igreja do Reich, comenta que essa 

disputa acirrada era auto-reveladora. Era uma demonstração clara de que o 

                                                 
70 Cf. WISTRICH, ROBERT, Hitler e o Holocausto, p. 181.  
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bispo não seria apenas um superintendente geral, um moderador, mas teria 

poderes excepcionais, atípicos à tradição protestante, típicos da tradição 

católica, com poder jurídico e doutrinário especial, superior às comunidades 

eclesiais e seus pastores. Ele indaga provocativamente: 

 

O bispo de 1933 evidentemente não foi e nem é esse inofensivo 
bispo titular. Se fosse, como poder-se-ia explicar a urgência do 
clamor por ele, e sobretudo o calor da discussão sobre a questão 
“Müller ou Bodelschwingh”? Teria sido o bispo imperial algo 
realmente necessário, como já de imediato foi apresentado no 
princípio de todas as conversações? (...) Com essa premissa deduz-
se desde já que desta vez, em 1933, todos aqueles que de algum 
modo queriam um bispo forçosamente pensavam num bispo 
“verdadeiro”. Em suma: o bispo como o havia até agora apenas na 
dogmática católica, mas não na evangélica.71 
 

No dia 27 de maio de 1933 houve um sínodo de delegados regionais e, 

após um acirrado debate, a maioria dos clérigos votou em Bodelschwing. Como 

era de se esperar, Hitler não se curvou à vontade majoritária da Igreja. A 

decisão da maioria só lhe interessava quando referendava a sua vontade, pois, 

assim, concedia respaldo popular a suas decisões. Como a Igreja não 

referendou sua vontade, Hitler resolveu intervir para fazer prevalecer suas 

pretensões, pois o comando da Igreja era estratégico para o seu projeto 

totalitário. Ele articulou a criação de uma igreja unificada no padrão episcopal, 

justamente para ter na liderança alguém de sua inteira confiança. Se não fosse 

para ter, os seus esforços teriam sido em vãos. Caso se resignasse, o povo 

poderia dissociar a vontade de Hitler como sinônima obrigatória de ordem. E, 

assim, o seu poder intimidatório seria relativizado, enfraquecendo politicamente 

o Führer. Hitler interveio de forma arbitrária e truculenta. Decretou a dissolvição 

de organizações eclesiásticas províncias e a deposição dos pastores 

partidários de Bodelschwing dos cargos de liderança da Igreja. Ordenou as 

S.A.72 e a Gestapo73 imporem terror aos resistentes, a começar de 

Bodelschwing, com intimidações, linchamentos ou prisões, conforme o caso. 

Os “cristãos alemães” partiram para a ofensiva ocupando as mídias, rádios e 

jornais, para atacar Bodelschwing e propagandear Müller como o único 

candidato capaz de exercer o episcopado geral, pelo simples fato de ser o 

                                                 
71 Existência teológica hoje, in: Atmann, Dádiva e louvor, p. 149 
72 Tropas de assalto paramilitares do nazismo.  
73 Polícia secreta do Estado nazista. 
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indicado de Hitler, e também para desqualificar o resultado da eleição. A 

alegação era de que o bispo só poderia ser eleito após a ratificação da 

constituição da Igreja pelo Parlamento. Diante desse clima de terror 

persecutório, Bodelschwing não resistiu e renunciou.  

 

Indignados com a interferência truculenta das forças nazistas e dos 

“cristãos alemães” nas decisões da Igreja, 50 pastores assinaram um manifesto 

de protesto.  Por sua oposição ao princípio do Führer eclesiástico e por 

considerar Bodelschwing um homem piedoso, Barth74 considerou motivo de 

gratidão e louvor a Deus a renúncia dele. Interpretou que os fatos que forçaram 

a abdicação, paradoxalmente, foram usados de forma misericordiosa por Deus, 

para poupar Bodelschwing de se tornar Führer eclesiástico e se degradar como 

ser humano. 

 

Ancorado nas forças do Terceiro Reich e acima de tudo no carisma de 

Hitler, os “cristãos alemães” assumiram o controle teológico e político da Igreja. 

Finalizaram a Constituição da Igreja que foi ratificada pelo Parlamento em 14 

de julho de 1933. O lema era: “Um Estado, um povo, uma igreja”. No dia 22 de 

julho do mesmo ano, véspera da eleição dos delegados regionais para o 

Sínodo de Wittenberg, quando seria eleito o bispo do Reich, Hitler ocupou a 

cadeia de radio para conclamar o povo alemão a votar nos candidatos dos 

“cristãos alemães”. No seu discurso ressaltou que o Estado desejava garantir a 

independência da Igreja, mas que para isso era preciso que seus líderes 

estivessem comprometidos com a liberdade da nação, isto é, com o nacional-

socialismo. A força do carisma de Hitler e o seu poder de mobilização puderam 

ser comprovados pelo comparecimento maciço do povo nas eleições. Milhares 

de pessoas que há muitos anos não entravam numa igreja, foram sufragar. E 

como podia ser previsto os candidatos apoiados por Hitler venceram.  

 

 

 

 

                                                 
74 Existência teológica hoje, in: Atmann, W., Dádiva e Louvor, p. 154-155. 
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1.4.1 Cláusula ariana 

 

A primeira decisão impactante dos “cristãos alemães” na Igreja ocorreu 

em pouco tempo, em menos de dois meses, no Sínodo Geral Prussiano, 

concílio que ficou conhecido como “Sínodo Pardo” devido à cor do uniforme da 

S.A, com o qual os “cristãos alemães” estavam vestidos. Reunidos em Berlim, 

nos dias 05 e 06 de setembro, os representantes eclesiásticos, em sua maioria, 

adotaram a cláusula ariana, isto é, uma disposição que impedia pastores de 

ascendência judia de ingressarem no pastorado. A princípio, os descendentes 

de judeu que já exerciam o pastorado não foram forçados a renunciar. Porém, 

como sinal de que a proscrição deles era só uma questão de tempo foi exigido 

que todos os pastores comprovassem que não tinham ascendência judia, e que 

eram legítimos arianos – o que os nazistas entendiam por germânicos. Foi 

decretado também que os pastores eram obrigados a prestarem juramento de 

lealdade absoluta ao Estado nazista. A oposição não pode se manifestar na 

reunião. Nas vezes em que ela esboçou contrapor-se foi silenciada pelos gritos 

e intimidações dos “cristãos alemães” e das milícias do Reich.  

 

O responsável pela ata do sínodo foi o pastor Martim Niemöller (1892-

1984), um ex-tenente da marinha, que havia sido comandante de submarino na 

Primeira Guerra Mundial. Niemöller que, posteriormente, veio a se tornar um 

dos líderes da resistência protestante, como nacionalista e antijudeu moderado 

que era, havia sido um entusiasta de Hitler. Na sua autobiografia, From U-Boat 

to pulpit75, publicada em 1933, ele escreveu um adendo de satisfação pela 

revolução nazista ter triunfado e conquistado a redenção da nação alemã, pela 

qual ele havia lutado por tanto tempo. Sua obra foi objeto de muitos elogios da 

imprensa nazista e foi um sucesso de vendas. Segundo Wistrich76, Niemöller 

fora atraído à propaganda nazista pelo ódio comum que nutria pelos 

comunistas e pela República de Weimar, a qual chegou a definir como “14 

anos de trevas”. As deliberações arbitrárias do concílio, entretanto, provocaram 

uma revisão e um redirecionamento nele. Ele percebeu que sob o signo do 

cristianismo positivo os “cristãos alemães” em conluio com o Estado, estavam 

                                                 
75 A partir de U-Boat para púlpito 
76 Hitler e o holocausto, p. 182. 
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implantando a passos largos na Igreja um projeto de nazificação do 

cristianismo protestante. Embora fossem minoritários, os “cristãos alemães” 

detinham o total controle político da Igreja, por serem sustentados por Hitler, o 

que lhes permitia fazer prevalecer a sua agenda e o seu programa teológico. 

 

Barth77 já advertira que a comunhão entre os membros da Igreja de 

Cristo se estabelece exclusivamente por intermédio do Espírito Santo, que age 

indiscriminadamente, sem preterir ou privilegiar alguém por motivos raciais. 

Portanto, se a Igreja Nacional adotasse como critério de inclusão, o indivíduo 

não ser judeu, ou mesmo se admitisse um judeu como membro, mas o 

considerasse como um cristão de segunda categoria, ela não poderia ser 

considerada cristã.  

 

1.5 Liga Pastoral de Emergência 

 

Niemöller concluiu que tinha chegado o tempo limite para uma reação 

enérgica, para um protesto público da maioria conservadora, caso quisessem 

salvar a Igreja da apostasia. Não cabia mais uma oposição moderada, 

circunscrita apenas ao debate interno, porque os “cristãos alemães” não 

estavam dispostos a debaterem e a se submeterem ao processo democrático 

regido pelo princípio da maioria. Era preciso uma exposição pública incisiva e 

imediata, pois dentro de três semanas, no dia 27 de setembro, ocorreria o 

Sínodo de Wittenberg quando a eleição de Müller seria praticamente 

referendada, já que ele era candidato único. No dia 21, junto com Dietrich 

Bonhoeffer (1906-1945), Niemöller se reuniu com um grupo de pastores 

denominado “os jovens reformadores” para formar a Liga Pastoral de 

Emergência. A Liga se comprometia a combater a cláusula ariana e a 

ingerência do Estado nazista na Igreja. O movimento não se posicionou 

contrariamente ao nazismo como sistema político. Em consonância com a 

teologia de Lutero não questionava a legitimidade política do Estado nazista 

como governo terreno, mas sim como governo espiritual, ou seja, sua 

intromissão nos assuntos da Igreja. Os objetivos básicos da liga, segundo 

                                                 
77 Existência teológica hoje, in: Atmann, Dádiva e louvor, p. 156. 
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Lutzer, eram renovar a fidelidade à Bíblia e a doutrina; resistir aos que 

atacavam a autoridade das Escrituras e queriam modificar a doutrina, ou seja, 

os “cristãos alemães” e seu cristianismo positivo; fornecer ajuda monetária e 

material aos pastores de ascendência judia que sofriam violência e eram 

perseguidos pelo Estado; e o repúdio da cláusula ariana. Foi encaminhada a 

todos os pastores uma carta com os objetivos da Liga e propondo uma 

assinatura de adesão. De imediato cerca de dois mil pastores subscreveram a 

carta. No final de 1933 chegou a seis mil o número de assinaturas. Em 

contrapartida, quando chegou a Niemöller o questionário formulado pelos 

“cristãos alemães” para comprovação de ancestralidade, ele se recusou a 

responder, e conclamou os demais pastores a fazerem o mesmo.  

 

1.6 Sínodo de Wittenberg  

 

Seis dias depois de sua formação a Liga teria o seu primeiro grande 

teste público para medir sua força. No dia 27, liderados por Niemöller e 

Bonhöeffer, os pastores da Liga estiveram presentes no Sínodo de Wittenberg, 

que, por ironia, foi realizado na mesma igreja onde Lutero, em 31 de outubro de 

1518, havia afixado suas 95 teses. Eles fizeram panfletagem, distribuíram 

cartazes para os delegados e os colaram nas árvores dos arredores. A 

mensagem central era uma alerta e uma declaração de enfrentamento aos 

“cristãos alemães”. Dizia que a Liga não ia deixar de combater a destruição da 

natureza da Igreja. Posteriormente, a Igreja do Reich se posicionou em relação 

à manifestação dizendo que o ato foi uma forma que os inimigos encontraram 

de se fazerem notados, e desqualificou as denúncias como boataria. Não 

obstante, a forte mobilização não impediu a ocorrência do previsível, a saber, a 

eleição de Müller para o episcopado nacional e de outros “cristãos alemães” 

para os episcopados regionais. Uma eleição que veio apenas formalizar o que 

já era fato.  

 

Ao ser eleito Müller, conforme Lutzer, Bonhoeffer cochichou para um 

amigo: “Você acaba de testemunhar a morte da Igreja na Alemanha”. O teólogo 

alemão resolveu, então, adotar uma nova estratégia de combate. Para ele, 

essa luta não poderia ser vencida internamente, sem colaboração estrangeira. 
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Decidiu, então, emigrar para Londres, na Inglaterra, uma das mais liberais 

democracias, para de lá mobilizar apoio internacional para a resistência. Em 

sua companhia foi o seu amigo pastor Franz Hildebrandt. Juntos eles 

pastorearam duas comunidades londrinas de língua alemã, em Sydenham e 

em St. Pauls. Entre as suas funções, estava a de dar suporte aos imigrantes 

alemães, que tinham se exilado por motivos religiosos ou políticos. Bonhoeffer 

residiu em Londres por cerca de dois anos. Nesse período visitou várias vezes 

Berlim, a capital e a mais liberal e judaica das cidades alemães, para se 

certificar in loco dos acontecimentos. E em agosto 1934 participou da 

assembléia da Aliança Mundial de Igrejas, um órgão ecumênico, na Ilha de 

Faño, na Dinamarca. Fiel aos seus propósitos, Bonhoeffer aproveitou a ocasião 

para um fazer um discurso inflamado e provocativo. No dia 28, na meditação 

matinal, interpelou os presentes se a igreja poderia justificar sua existência no 

mundo se não tomasse providências para impedir a marcha constante da 

Alemanha rumo à guerra.78 E com certa dose de ironia, convocou a Aliança, 

como entidade que pretende representar, ao nível macro, a Igreja de Cristo, a 

assumir um compromisso público. Milstein registra: 

 

Como se concretiza a paz? Quem convoca para a paz de forma tal 
que o mundo o ouça, seja obrigado a ouvir. Somente o grande 
concílio ecumênico da santa igreja de Cristo de todo o planeta poderá 
dizê-lo de maneira que o mundo, rangendo os dentes, tenha que 
ouvir a palavra da paz, e os povos fiquem felizes, porque esta igreja 
de Cristo arrancará as armas das mãos de seus filhos em nome de 
Cristo, proibindo-lhes a guerra e proclamando a paz de Cristo a todo 
este mundo delirante.79 

 

1.7 Comício de Berlim 

 

 Mas o evento que causou mais alvoroço nas fileiras da Igreja em 1933 

ainda estava por vir. Ocorreu no dia 13 de novembro de 1933. Um dia após o 

povo alemão ter referendado por 95% a saída da Alemanha da Liga das 

Nações e da Conferência de Genebra sobre desarmamento, anunciada em 14 

de outubro por Hitler, e dado 92% dos votos ao Partido Nazista – o único 

inscrito – na eleição para o Parlamento, em sufrágios que tiveram a 

                                                 
78 LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 160-162; MILNSTEIN, W., Dietrich Bonhoeffer: vida e pensamento, 
p. 40-42. 
79 Ibid., p. 44. 
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participação de 96% da população, os “cristãos alemães promoveram um 

estrondoso comício no Sportplatz,80 em Berlim. Cerca de 20 mil pessoas 

estiveram presentes. A manifestação teve início com uma procissão solene das 

bandeiras nazistas. Em seguida, um coral acompanhado de uma banda de 

tambores, entoou alguns hinos, entre ele o da Reforma, “Castelo forte”. 

Orações de agradecimento a Deus pela revolução nazista foram feitas. A 

liderança do movimento foi ao palco proclamar que “os cristãos alemães” ainda 

não tinham alcançado todos os objetivos, e incitou o público a continuar 

perseguindo o inimigo, ou seja, os judeus, até que fugissem em confusão.  

 

1.7.1 Pronunciamento de Reinhard Krause 

 

Todavia, o discurso que causou maior repercussão e indignação, até 

mesmo entre alguns “cristãos alemães”, foi proferido por Reinhard Krause, líder 

de uma seita em Berlim e um dos dignitários do movimento. Ele iniciou sua 

prédica conclamando por uma nova reforma na Igreja alemã, sendo 

interrompido por aplausos. E continuou dizendo que para isso era necessário 

expurgar da Bíblia o Antigo Testamento, com sua ética de recompensa judaica 

e suas histórias de negociantes de gado e seus alcoviteiros; depurar do Novo 

Testamento os relatos supersticiosos e distorcidos, como os milagres de Jesus, 

sua deidade e ressurreição; e extirpar toda teologia de bode expiatório e de 

inferioridade, que era a forma como ele se referia a doutrinas, como a da morte 

expiatória de Cristo e da pecaminosidade universal da humanidade. Para 

Krause, essas doutrinas tinham sido forjadas por Paulo, o apóstolo, a quem ele 

considerava um rabino falsificador dos ensinamentos de Jesus, um israelita 

que dissimuladamente adulterou o cristianismo impregnando-o de conceitos do 

judaísmo. Além dos expurgos e das depurações, Krause preconizou uma 

releitura de Jesus segundo os padrões da ética nazista, o que implicava na 

substituição das representações de Jesus como o Cristo humilhado, crucificado 

e morto, para de um Cristo forte, corajoso e vencedor. Insistiu também que 

todas as igrejas tinham que adotar o parágrafo ariano e excomungar os judeus 

convertidos, e os pastores prestarem juramento de fidelidade a Hitler. Em 

                                                 
80 Palácio de esportes  
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suma, Krause explicitou, sem tergiversações, o que era o cristianismo positivo, 

o programa teológico e político que os “cristãos alemães” visavam implantar na 

Igreja.81 

 

 O discurso de Krause inflamou os ânimos e provocou uma nova onda de 

polêmicas e indignações. Até mesmo alguns “cristãos alemães” ficaram 

escandalizados com ele. O problema do seu discurso foi ter escancarado o que 

pretendiam os “cristãos alemães”.  

 

1.7.2 Reação da Liga 

 

Muitos pastores que apoiavam o cristianismo positivo, talvez por 

desconhecerem as suas reais intenções, ou que marcavam uma posição 

hesitante, de não enfrentamento a ele, sentiram-se pressionados pela suas 

consciências e/ou pela ala conservadora a se posicionarem publicamente 

contrários ao cristianismo positivo. Não podiam mais alegar desconhecimento 

de causa ou que as denúncias se tratavam de distorções ou exageros da 

oposição. Niemöller, em nome da Liga, foi até o bispo da Igreja do Reich, 

Müller, protestar contra o ocorrido e exigir a demissão de todos os bispos que 

não protestaram contra o discurso de Krause. No domingo seguinte nas igrejas 

pastoreadas pelos membros da Liga foi lido um manifesto de repúdio ao 

discurso de Krause.  

 

1.7.3 Reação de Müller 

 

Pressionado pela nova crise e temendo que sua agudização provocasse 

uma divisão, Müller suspendeu Krause e o desautorizou a falar em nome da 

Igreja. Hitler estrategicamente retirou o seu apoio público aos “cristãos 

alemães”. Uma cisão na Igreja seria prejudicial aos seus empreendimentos 

militares e a sua popularidade, além de ser um golpe no seu projeto de 

unificação institucional. Por isso, diante do tamanho repúdio à fala de Krause, 

precisava convencer os pastores conservadores e seus rebanhos, que 

                                                 
81Cf. LUTZER, E., A cruz de Hitler,  p. 162-163; SHIRER, W., Ascensão e queda do terceiro reich,  p. 
322. 
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constituíam a grande maioria, de que não estava associado às pretensões dos 

“cristãos alemães”. E assim manter temporariamente a ilusão de que seu 

projeto político não teria implicações na autonomia da Igreja.82 

 

 As medidas tomadas por Müller acalmaram os ânimos, mas por um 

curtíssimo tempo, somente até o fim de 1933. No alvorecer de 1934, no dia 04 

de janeiro, menos de dois meses depois da crise instalada por Krause, Müller 

toma uma medida que gera uma nova polêmica. Num decreto que ficou 

conhecido como “diretriz da mordaça”, o bispo do Reich proibiu os pastores de 

tratarem nos seus sermões de questões controversas, ou seja, de temas que 

suscitam polêmicas dentro da Igreja e na sua relação com o Estado. 

Prescreveu que os pastores deveriam se ater a pregação do evangelho puro, 

pois a função da Igreja era única e exclusivamente essa. Müller apelou para os 

princípios luteranos, de governo espiritual e governo terreno, para justificar sua 

posição. O problema que surgiu daí foi o questionamento quanto à 

interpretação do decreto, já que carregava uma margem de ambigüidade, no 

que concerne ao entendimento do que significa “pregação do evangelho puro”. 

Por exemplo, a pregação se restringia a prédica ou um modo de vida? O que 

deveria ser entendido por “evangelho puro”? Haveria um consenso comum na 

Igreja sobre o seu significado? Lutzer problematiza:  

 
Seria possível que um pastor fosse fiel ao rebanho, apenas pregando 
a mensagem do Cristo crucificado? Ou existiam implicações que 
deviam ser vividas pelos cristãos? Qual deveria ser o papel do pastor 
ao alertar e instruir o rebanho sobre os perigos da outra cruz? 83 

 

1.7.4 Reação de Hitler  

 

 Diante da nova crise e de uma ruptura que se avizinhava, Hitler resolveu 

mais uma vez interferir diretamente, mas dessa vez pela via diplomática, queria 

demonstrar boa vontade. Temia que a cisão – que viria a se consumar – 

desmoralizasse Müller e respingasse no seu prestígio. Afinal, Müller 

representava a sua vontade na Igreja. E na Igreja assim como no Estado não 

                                                 
82 Cf. LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 163-164; SHIRER, W., Ascensão e queda do terceiro reich, p. 
322. 
83 Cf. LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 164. 
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poderia haver espaço para contestação do Führer. A dissidência eclesiástica 

poderia significar o contrário. Ser um mau exemplo que estimularia outros 

grupos a fazerem o mesmo. No dia 25 de janeiro de 1934, Hitler convocou os 

líderes da Igreja, entre os quais estava Niemöller, para uma audiência na 

chancelaria, em Berlim. Tentando demonstrar um tom conciliatório, Hitler fez 

um longo discurso no qual disse que fora mal compreendido pelos “cristãos 

alemães” e que o que mais desejava era a paz entre a Igreja e o Estado. E 

para reforçar essa imagem conciliatória repreendeu os pastores por não 

estarem contribuindo para isso, ao se envolverem em freqüentes litígios na 

Igreja. A intenção era constrangê-los com o sentimento de culpa, fazendo-os 

acreditar que enquanto Hitler estava preocupado em promover a paz, eles, 

ministros do Evangelho, estavam semeando intrigas. Ao término do discurso de 

Hitler, os pastores puderam se manifestar. Niemöller, então, aproveitou para 

dizer que seu único objetivo era o bem-estar da Igreja, do Estado e do povo 

alemão. Hitler ouviu em silêncio e replicou para Niemöller limitar sua 

preocupação à Igreja, porque do povo alemão cuidava ele.  

 

 A resposta de Hitler causou constrangimento em Niemöller, mas ele não 

se fez de rogado. Reservou a sua tréplica para o final da audiência. Lutzer 

descreve a cena: 

 

Quando o encontro acabou, Hitler apertou a mão de todo o clero e 
Niemöller se deu conta de que aquela seria sua última oportunidade 
de se expressar claramente. Escolhendo cuidadosamente as palavras 
disse: “Você disse: ‘Eu cuido do povo alemão’. Porém, nós também, 
como cristãos e homens do clero, temos responsabilidade para com o 
povo alemão. Essa responsabilidade nos foi confiada por Deus, e 
nem você nem ninguém neste mundo tem o poder de tirá-la de nós”. 
Hitler os despediu sem dizer uma palavra.84  

 

 Como represália a ousadia de Niemöller na noite do mesmo dia da 

reunião a Gestapo invadiu a paróquia que ele pastoreava e a vasculhou a fim 

de encontrar algum material que o incriminasse. Alguns dias depois uma 

bomba caseira explodiu no salão da igreja. A postura ousada de Niemöller 

causou mal-estar não apenas entre ele e Hitler e os cristãos alemães, mas 

entre os pastores de uma forma geral, inclusive entre os seus correligionários. 

                                                 
84 Ibid., p. 165. 
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Dois mil pastores desertaram da Liga. Alguns, inclusive, se uniram aos 

“cristãos alemães” passando a crer que era possível um compromisso entre a 

Igreja e o Reich. Eles entenderam que Niemöller inviabilizou um canal de 

diálogo aberto por Hitler, desperdiçou uma oportunidade de negociação, que 

poderia implicar na demissão de Müller, e acabou por agravar mais a situação, 

reforçando a posição do então bispo do Reich, além de por em risco suas vidas 

e de suas famílias. Posteriormente, alguns pastores voltaram a militar com 

Niemöller. Mas, no início, pouquíssimos o apoiaram.85 

 

1.8 Surgimento da Igreja Confessante  

 

 A despeito das deserções, mas também, em parte, por causa delas, 

Niemöller e Bonhöeffer não se refrearam na condução da frente de resistência. 

Pelo contrário, resolveram agir com mais ousadia. Niemöller diretamente na 

Alemanha, e Bonhöeffer de Londres, onde pastoreava uma comunidade alemã, 

e articulava apoio internacional para a resistência.  Estavam certos de que os 

“cristãos alemães” não recuariam no processo de nazificação da Igreja, e que 

não havia mais dispositivos democráticos para o enfrentamento pelas vias 

legais. Resolveram, então, empreender um movimento paralelo para preservar 

a essencialidade da fé cristã, e continuar a confessar o cristianismo protestante 

clássico. De 29 a 31 de maio de 1934, a Liga se reuniu como sínodo 

independente, em Barmen, para formar a Igreja Confessante. Não se tratava, a 

princípio, de uma ruptura com a Igreja do Reich, mas do estabelecimento de 

um novo bloco eclesiástico dentro de suas fileiras. O sínodo proclamou uma 

confissão de fé que ficou conhecida como Declaração de Barmen. Em protesto 

contra os “cristãos alemães” que elevaram o nazismo a condição de uma 

revelação de Deus à humanidade, e Hitler a de seu profeta, a declaração 

assinala que Jesus Cristo é a exclusiva revelação, que ele é a única Palavra de 

Deus que a Igreja deve ouvir e obedecer incondicionalmente. Rejeita a doutrina 

de que há áreas da vida, como a política, que não estão sob o governo de 

Jesus Cristo, mas de outros mestres, no caso, Hitler. O documento reconhece 

que o Estado, conforme testemunha as Escrituras Sagradas, tem uma vocação 

                                                 
85 Cf. Ibid., p. 165-166. 
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divina no mundo decaído, a saber, promover a justiça e a paz, assegurado o 

uso da força e da intimidação, de acordo com o bom senso, mas rejeita que ele 

se coloque acima da justiça de Deus e interfira na vida da Igreja e a torne seu 

órgão auxiliar. A confissão teve como redator Barth e foi subscrita pelos 138 

delegados das igrejas territoriais.86 Abordaremos detalhadamente o documento 

no capítulo 3.  

 

 A Igreja Confessante, contudo, no início, não se posicionou 

contrariamente ao nazismo como movimento político e em solidariedade aos 

judeus. A Declaração de Barmen foi um documento de protesto apenas contra 

a ingerência do Estado, por intermédio dos “cristãos alemães” na vida da 

Igreja, na sua doutrina e burocracia. A lealdade ao Estado, isto é, à pessoa de 

Hitler, estava tão entranhada na nação alemã, que uma contestação ao 

nazismo provocaria uma forte resistência, inclusive na Igreja Confessante. 

Mesmo entre os líderes dos cristãos confessantes, Bonhöeffer e Niemöller, 

havia divergências a respeito da natureza do nazismo. Enquanto o primeiro 

alertava, desde o começo, contra o anti-semitismo e as pretensões 

imperialistas e bélicas de Hitler, o segundo restringia sua crítica à política 

religiosa, mantendo seu apoio ao regime. “Quando Niemöller censurou Ludwig 

Müller das escadarias de sua igreja, ele o fez com bandeiras nazistas 

penduradas nas paredes de sua igreja e a saudação nazista sendo usada pela 

congregação”, diz Lutzer.87 

 

 Essa postura da Igreja Confessante não era subscrita por Barth. Ele, 

desde a fundação da Igreja do Reich, ou seja, antes da dissidência, já 

ponderava para a oposição aos “cristãos alemães”, que um movimento de 

resistência que se pautasse apenas pelo resguardo da autonomia teológica e 

institucional, não tinha legitimidade teológica. Barth se referia à oposição feita 

pelos neo-reformadores88, cuja divergência com os “cristãos alemães” era 

                                                 
86 Cf. MILNTEIN, W., Dietrich Bonhoeffer: vida e pensamento, p. 41-42. 
87 A cruz de Hitler, p. 165-166. 
88 Ramo da ortodoxia que brotou no início do século 18 que enfatizava a função da razão na apreensão da 
revelação.  Os seus principais expoentes foram Salomon Van Til (1643-1713), teólogo reformado, e J. 
Franz Buddeus (1667-1729), teólogo luterano. Van Til entendia a religião como uma categoria universal e 
neutra, um pressuposto natural , uma estrutura básica, da qual emanava diversas manifestações religiosas. 
Buddeus postulava uma religiosidade intrínseca ao ser humano que servia de base para o recebimento da 
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menos estrutural do que operacional. Fato é que os neo-reformadores 

estiveram entre os maiores entusiastas da instituição do ofício de bispo 

imperial. Eles foram também os mais apressados em nomear um bispo titular. 

“Divisaram nisso ‘um ato simbólico de nova unidade eclesiástica’ e intitularam a 

exigência desse ato simbólico seu ‘programa imediato’”, registra Barth89. 

 

Um autêntico movimento de resistência tinha que ter como princípio 

elementar a preservação da essência da Igreja, a saber, da soberania da 

Palavra de Deus, isto é, da revelação de Jesus Cristo. “A liberdade, que é 

preciso preservar, é a liberdade [autêntica], isto é, a soberania da Palavra de 

Deus na proclamação e na teologia”, disse Barth90 

 

Para o teólogo suíço, o movimento neo-reformador era ilegítimo porque 

no fundo era irmão dos cristãos alemães, dado que carregavam traços comuns 

do liberalismo teológico do século 19, que rebaixou a Palavra de Deus no 

protestantismo. Barth, diga-se de passagem, responsabilizava os neo-

reformadores de terem aberto as comportas para o liberalismo, devido o seu 

postulado de uma religião natural. Por isso, o teólogo suíço entendia que a 

liberdade eclesiástica já estava comprometida há dois séculos na Alemanha. 

 

 Para quem pudesse acusá-lo de idealismo alienante e convencê-lo a ser 

pragmático, a optar por um mal menor, já que pelo menos com os neo-

reformadores a liberdade teológica estaria preservada e poderia se pregar, 

inclusive, a Palavra de Deus, Barth respondia invocando a soberania divina e a 

confiança no testemunho de Jesus Cristo. O pastor reformado estava certo de 

que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a verdadeira igreja, 

conforme disse Jesus91. Elas prevaleciam contra as igrejas que deixam de ser 

verdadeiramente igreja. Logo, não havia porque temer os “cristãos alemães” e 

o Terceiro Reich, porque a existência da Igreja de Cristo não depende do 
                                                                                                                                               
revelação. Ambos, porém, ressaltavam que o conhecimento natural de Deus era rudimentar e insuficiente 
para a salvação, e que a razão não dispensava a fé, na compreensão da revelação. O que o 
neoprotestantismo pretendia era compatibilizar a ortodoxia com a teologia natural, ou seja, demonstrar 
com fundamentos lógicos a superioridade da revelação cristã. Cf. RODRIGUES, ADRIANI, A crítica 
teológica da religião, p. 66-67.  
89 Existência teológica hoje in: Atmann, Dádiva e louvor, p. 160 
90 Ibid., p. 163, colchete do organizador. 
91 Mateus 16.18 
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beneplácito do Estado. Ela existe como um todo onde existem dois ou três 

estão reunidos em seu nome. Fundamentados nessa promessa, os cristãos 

autênticos não devem transigir em fazer acordos, em nome da proteção da 

liberdade religiosa e da proteção pessoal, com quem se opõe ou não tem 

compromisso claro com o Evangelho. Devem estar dispostos a sofrer a 

perseguição e confiar que ela pode ser paradoxalmente um instrumento de 

Deus para converter o cristianismo alemão a Ele.92 

 

 A resistência político-eclesiástica, para Barth, só seria legitimamente 

autentica se tivesse no fundo, a resistência espiritual centrada na Palavra de 

Deus. “Quem entender isso, esse não se proporá como programa um combate 

qualquer, mas um muito simples: ora e trabalha”, ele afirma93. E provocava os 

que estavam inquietos e preocupados com os rumos da Igreja do Reich, se 

eles estavam tão inquietos ao ponto de não ser mais vedado romperem ela, e 

assumirem ser igreja, na acepção verdadeira do verbo. O pastor reformado 

ironizava que seu desejo não era tranqüilizar os inquietos, mas deixá-los mais 

inquietos a demonstrarem a natureza de sua inquietação, a provarem se 

tinham coragem de assumir as implicações de ser fiel a Jesus Cristo, mesmo 

que isso significasse entra em rota de colisão com Hitler, e ir contra a vontade 

da maioria esmagadora da população.94 

 

 Portanto, a resistência da Igreja Confessante tinha que ir além do 

discurso correto, da confissão verbal da Palavra de Deus, e ir para a luta, para 

a confissão prática do Evangelho, denunciando a injustiça e se solidarizando 

com os injustiçados, combatendo, assim, o bom combate.  

 

1.8.1 Resistência inicial de Bonhoeffer 

 

Bonhoeffer desde o princípio se posicionou contra o regime, sua política 

bélica, e em favor dos judeus. Um dia depois da posse de Hitler como 

chanceler, em 31 de janeiro de 1933, ele fez um discurso em cadeia de rádio 

                                                 
92 Cf. Existência teológica hoje in: Atmann, Dádiva e louvor,  p. 163-164. 
93 Ibid., p. 164 
94 Ibid., p. 165 
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em que alertava o povo de que quando um líder é idolatrado, a sua imagem se 

torna paulatinamente a de um farsante. Esse líder, então, se autoconstitui num 

ídolo e zomba a Deus. Antes de concluísse o seu pronunciamento o seu 

microfone foi misteriosamente desligado.95 

 

Com a fundação da nova igreja, o pastor luterano regressou à Alemanha 

em 1935 para dirigir a educação teológica. Bonhoeffer dirigiu o Seminário de 

Finkenwalde, na Pomerânia. Um fator relevante que levou a sua volta à terra 

natal foi uma carta-resposta de Barth, em que ele disse a Bonhöeffer: “Você 

alemão pertence a sua casa e não a Londres”. No seminário o jovem teólogo 

alemão ensinava a unidade teológica do Antigo e do Novo Testamentos, que a 

comunidade de Israel e a Igreja de Cristo estavam no mesmo patamar e 

desfrutavam dos mesmos privilégios, e mais, que o povo judeu continuava a 

ser o povo escolhido de Deus, o que significava que ele jamais seria 

aniquilado. Conforme registra Milstein: 

 

Ele lembrava seus seminaristas que Jesus era judeu e colocava a 
igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento no 
mesmo patamar como irmãs que desfrutam dos mesmos privilégios. 
E sublinhava: “Trata-se de uma e mesma igreja, de um Deus que a 
vocacionou, de uma fé na mesma e única palavra”. Bonhöeffer 
remetia à Epístola aos Romanos. A promessa de Deus permanece: 
“O povo de Israel permanecerá sendo o povo de Deus eternamente, o 
único povo que não desaparecerá, porque Deus se tornou seu 
Senhor.96 

 

O seminário funcionava na clandestinidade.  Bonhoeffer havia recusado 

o reconhecimento estatal, para evitar a interferência do governo no seminário, 

assim como ocorria nas instituições de ensino da Igreja do Reich. Isto implicou 

na privação de verba governamental. O seminário era sustentado 

financeiramente por membros da Igreja Confessante. Bonhoeffer exigia 

comprometimento radical dos seus alunos, o que implicava nenhuma 

concessão às arbitrariedades do Estado, nenhuma hesitação quanto à de que 

lado eles se posicionavam. Para tristeza de Bonhoeffer, muitos alunos 

retrocederam à legalidade, buscando legitimação na Igreja estatal.97 E não 

                                                 
95 LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 153-154. 
96 Dietrich Bonhoeffer: vida e pensamento, p. 56. 
97 Ibid., p. 55 
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foram apenas entre os seus alunos seminaristas que ocorreram deserções. 

Bonhöeffer exercia paralelamente o pastorado, e dava aula de catecismo para 

os aspirantes à profissão de fé. Quando começou a ensinar sobre os profetas 

do Antigo Testamento, muitos pais retiraram seus filhos do curso.98 

 

1.8.2 Ministério dos Negócios da Igreja 

 

 Percebendo que a crise se alastrava no seio eclesiástico, que Müller e 

os “cristãos alemães” tinham fracassado no plano de unificação institucional e 

controle ideológico da Igreja, e temendo o fortalecimento dos cristãos 

confessantes, Hitler resolveu adotar uma nova tática. Em julho de 1935 ele 

criou o Ministério dos Negócios da Igreja. O escolhido para ser o ministro foi 

Hans Kerrl, advogado amigo de Hitler. Segundo Shirer99, Kerrl era um dos 

nazistas mais moderados e um homem um tanto cauteloso. A princípio parecia 

que lograria êxito na sua missão. Atraiu a simpatia dos conservadores, que 

representavam a maioria da Igreja. Criou o “Comitê da Igreja”, uma comissão 

intereclesiástica que reunia representantes dos “cristãos alemães”, dos cristãos 

confessantes e dos independentes. A presidência ficou a cargo de Wilhelm 

Zöellner, um nome consensual entre os grupos. Conquanto participasse do 

comitê, a Igreja Confessante continuava a reivindicar que era a única igreja 

autêntica. O comitê decidiu, no entanto, que ela poderia continuar existindo 

como movimento dentro da comissão, mas não como igreja autônoma.  

 

1.8.3 Solidariedade confessante aos judeus  

 

Em relação à perseguição nazista aos judeus, a Igreja Confessante só 

veio a se manifestar em 1936. Primeiramente encaminhou um memorando a 

Hitler, em 1936, no qual protestava contra os campos de concentração e as 

arbitrariedades da Gestapo contra os judeus: O comunicado declarava 

enfaticamente: 

 

                                                 
98 Confirmação do batismo. 
99 Cf. SHIRER, W., Ascensão e queda do terceiro reich,  p. 323;  MILSTEIN, W., Dietrich Bonhoeffer: 
vida e pensamento, p. 54. 
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Quando o homem ariano é glorificado, a Palavra de Deus testifica a 
Queda de todos os homens; quando o anti-semitismo é impingido aos 
cristãos no contexto da cosmovisão do nacional-socialismo, 
obrigando-os a odiar os judeus, a ordem para que amemos o nosso 
próximo aponta no sentido oposto.100 

 

Diante da ausência de resposta de Hitler, a Igreja resolveu tornar público 

o documento. Ele foi lido nos púlpitos de algumas igrejas, que também os 

distribuiu na forma de panfleto. Ele foi publicado também no exterior, num 

jornal da Basiléia, na Suíça, o Basler Nachrichten, em 23 de julho de 1936. A 

publicação provocou uma represália virulenta do governo. Centenas de 

pastores signatários foram presos. Entre eles, Friedrich Weissler, o conselheiro 

jurídico da Igreja Confessante, que detinha as cópias do documento preso, e 

Werner Koch, o chefe do departamento de jornalismo. Por ser de ascendência 

judia, a situação de Weissler ficou mais grave, e ele morreu torturado pela S.S. 

no campo de concentração de Sachsenhausen.101  

 

Em 12 de fevereiro de 1937 Zöellner se demitiu do Comitê da Igreja por 

ter sido impedido pela Gestapo de ir a Lübeck visitar os nove pastores que 

estavam presos. Outro motivo alegado foi seu trabalho ter sido sabotado pelo 

ministro da Igreja. Kerll se pronunciou em resposta a Zöellner no dia seguinte, 

num encontro com pastores aliados. No seu pronunciamento atacou Zöellner 

por não ter compreendido a doutrina nazista da raça, do sangue e do solo, e 

explicitou com clareza e em tom jocoso que o cristianismo, conforme o 

nazismo, ou seja, o positivo, não tinha nenhuma dependência dos 

ensinamentos dos apóstolos. Tratava-se, sim, de uma nova – logo superior - 

revelação de Deus ao povo germânico, cujo arauto era Hitler. Depreciou 

também o catolicismo e o protestantismo ao afirmar que o verdadeiro 

cristianismo é personificado pelo partido nacional-socialista. Shirer registra 

trechos desse discurso: 

 

O partido [disse Kerll] se fundamenta no cristianismo positivo, o 
nacional-socialismo (...) O nacional-socialismo é a execução da 
vontade de Deus (...) A vontade de Deus se revela no sangue alemão 
(...) O dr. Zöllner e o conde Galen [bispo católico de Münster] 
quiseram convencer-me de que o cristianismo consiste na fé em 

                                                 
100 LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 180. 
101 Cf. MILSTEIN, W., Dietrich Bonhoeffer: vida e pensamento, p. 54 
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Cristo, como Filho de Deus. Isto fez-me rir (...) Não, o cristianismo 
não depende do credo dos apóstolos (...) O verdadeiro cristianismo é 
representado pelo partido, e o povo germânico é agora convocado 
pelo partido, e especialmente pelo Führer, para realizar o verdadeiro 
cristianismo (...) O Führer é o precursor de uma nova revelação. 102 

 

1.9 Fechamento do seminário 

 

Em 29 de abril de 1937 o seminário da Igreja Confessante em 

Finkenwalde, dirigido por Bonhoeffer, foi fechado pela Gestapo. No ano anterior 

Bonhoeffer tinha tido a sua licença para lecionar cassada pelo Ministério da 

Educação. O estopim para isso foi uma viagem de estudos que ele fez a 

Suécia em março de 1936, que o seminário organizou em homenagem ao  

trigésimo aniversário da instituição. Bonhoeffer aproveitava suas viagens ao 

exterior para angariar apoio internacional à missão de resistência dos cristãos 

confessantes. Ciente disso, o Ministério das Relações Exteriores, encarregado 

da vigilância das igrejas alemães no exterior, denunciou-o como antipatriota, 

entre outras razões por ele pregar o pacifismo, indo na contracorrente do 

Estado nazista, que pregava uma política bélica em prol da implantação da 

ideologia do espaço vital. Na despedida do seminário, Bonhoeffer presenteou 

cada aluno com um exemplar de seu livro, “Discipulado”, com a dedicatória: 

“Eu agradeço pelos dois anos e meio de fiel comunhão em Finkenwalde. Que o 

nosso caminho seja mais ainda um caminho de alegre discipulado”.103  

 

1.10 Prisão de Niemöller  

 

No ano de 1937, 807 pastores e líderes leigos foram presos, entre eles, 

Martim Niemöller. Ele foi encarcerado no dia 1º de julho na prisão de Moabit, 

em Berlim. Antes, no dia 27 de junho, como se pressagiasse a sua prisão, na 

sua última homilia na condição de cidadão livre no Terceiro Reich, proferiu a 

seguinte mensagem a platéia que costumeiramente lotava a paróquia que ele 

pastoreava em Dahlem:  

 

                                                 
102 Ascensão e queda do terceiro reich, p. 323. 
103LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 226-227; MILSTEIN, W., Dietrich Bonhoeffer: vida e pensamento, 
p. 55.  
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“Não temos mais a intenção de usar nossas próprias forças para fugir 
ao império da autoridade, como faziam antes os apóstolos. Não 
estamos mais dispostos a silenciar diante da ação do homem quando 
Deus nos ordena a falar. Eis a razão pela qual devemos obedecer a 
Deus mais que ao homem.104  

 
Quase oito meses depois, em 02 de março de 1938, Niemöller foi 

julgado no Sondergeritcht, o tribunal nazista que julgava os crimes de ofensa 

ao Estado. Foi absolvido da principal acusação, a de ataques clandestinos ao 

Estado, mas foi condenado a sete meses de prisão e a pagar dois mil marcos 

pelos crimes de abuso de púlpito e de fazer coletas na igreja para atividades 

antipatrióticas. Como já tinha ficado mais de sete meses na prisão, o tribunal 

decretou sua soltura. Contudo, após sair da sala do tribunal a Gestapo o 

prendeu, e a título de custódia de proteção o confinou no campo de 

concentração de Sachsenhausen, e depois no de Dachau, onde ficou até ser 

liberto pelas tropas aliadas.105 

 

1.11 Voto de fidelidade a Hitler 

 

Na comemoração do 50º aniversário de Hitler, em 20 de abril de 1939, a 

Igreja do Reich presenteou o Führer com um decreto exigindo que todos os 

pastores prestassem juramento de fidelidade a ele. Parte do juramento rezava: 

“Juro ser fiel e obediente a Adolf Hitler, o Führer do povo e do Reich alemão, 

observarei as leis atentamente e desempenharei as atividades do meu cargo. 

Que Deus me ajude.” O documento reivindicava ser o ato mais íntimo de 

solidariedade com o Terceiro Reich e com Hitler, a personificação da nação 

alemã. E advertia que quem não prestasse juramento seria preso ou acometido 

de coisa pior. A imensa maioria dos pastores aderiu. O bispo de Hannover, 

Marahens, enviou um telegrama a Hitler, no qual o cumprimentava e 

comunicava entusiasticamente que havia chegado um grande momento 

histórico: todos os pastores da sua diocese com alegria no coração haviam 

feito o juramento de fidelidade ao Führer e ao Reich.106 

 

                                                 
104 Apud Ascensão e queda do terceiro reich, p. 324.  
105 SHIRER, W., ibid., p. 324. 
106 Cf. LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 185-186. 
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A resistência, que se imaginava, pudesse vir da Igreja Confessante não 

veio. No início ela até se posicionou contrariamente ao juramento, mas com a 

adesão de grande parte do seu clero, indisposta a continuar na contramão do 

fluxo intenso e maciço de apoio popular a Hitler, e temerosa de mais 

represálias do governo, a Igreja reconsiderou a sua posição. Num sínodo 

ocorrido em junho do mesmo ano, justamente para resolver esse conflito, a 

maioria decidiu pela autonomia de cada pastor e líder escolher fazer ou não o 

juramento. Bonhoeffer ficou arrasado com a decisão, envergonhado dos 

pastores que retrocederam, e ironizou: “Será que a Igreja Confessante 

confessará publicamente sua culpa e desunião.”107 Para ele, se curvar perante 

a suástica significava inequivocamente se pôr de costas para a cruz.108 

 

Conforme observa Lutzer109, a decisão produziu efeitos trágicos para os 

cristãos confessantes, “pois ficou fácil para a Gestapo identificar qualquer 

pastor que não tivesse obedecido, prendê-lo e condená-lo a qualquer que fosse 

a sentença definida pelo Tribunal Popular”. Os pastores que prestaram o 

juramento puderam continuar a exercer os seus ministérios. E poucos meses 

depois puderam dar uma grande prova de fidelidade a Hitler. Na noite 09 de 

novembro ocorreu um pogrom em várias cidades alemães e austríacas, que 

ficou conhecido como a “noite dos cristais”. Na ocasião, segundo registros 

nazistas, 851 lojas de judeus foram destruídas, 191 sinagogas foram 

incendiadas e 76 demolidas, 91 judeus foram mortos, e 20 mil foram detidos e 

encaminhados para os campos de concentração de Dachau, Buchenwald e 

Sachsenhausen.  

 

A reação da igreja oficial e do clero ajuramentado, que incluía pastores 

da Igreja Confessante, foi de silêncio, de conivência. O silêncio sinaliza a 

satisfação ou a indiferença de uns, e o medo de outros, temerosos em por a 

vida em risco, de acontecer com eles, o que aconteceu com um bispo católico 

de Berlim que por ter convocado o povo a orar pelos judeus foi preso e morreu 

num campo de concentração. “Em uma nação em que 95% do povo pertencia 

                                                 
107 Cf. Apud ibid., p. 186-187. 
108 SHIRER, W., Ascensão e queda do terceiro Reich,  p. 324 
109 A cruz de Hitler, p. 186. 
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ou à Igreja Católica ou às igrejas protestantes, os líderes escolheram olhar 

para o outro lado”, comenta Lutzer.110 A ínfima minoria dos pastores, que não 

juraram fidelidade a Hitler, algumas centenas entre muitos milhares, tiveram 

como destino os campos de concentração. Lá eles deram testemunho da fé 

cristã e prestaram apoio pastoral aos seus colegas de prisão.111 

 

Grande parte da cristandade procurou justificar sua omissão com a 

alegação de que o massacre denotava a maldição de Deus contra os judeus, 

por eles terem matado Jesus Cristo. Bonhoeffer ficou indignado com essa 

justificativa e recorrentemente indagou de forma provocativa à cristandade, 

fazendo alusão a interpelação feita por Deus a Caim, após este matar o irmão, 

conforme o livro de Gênesis112: “Onde está seu irmão Abel?”.113  

 

1.12 Resistência final de Bonhoeffer 

 

Percebendo que os tentáculos do Terceiro Reich se expandiam 

desenfreadamente, que o cerco aos resistentes se fechava cada vez mais, que 

a guerra estava iminente – assim como o recrutamento de contingente entre os 

de sua faixa etária -, e que a Igreja Confessante não esboçava reação, 

Bonhöeffer resolveu se exilar nos Estados Unidos. Aceitou o convite feito pelos 

seus amigos e ex-professores no Seminário Teológico Unido, em Nova Iorque, 

Paul Lehmann e Reinhold Niebühr. Temerosos pela vida do amigo o 

convidaram para ministrar um curso de verão na instituição onde ele havia 

estudado, e pastorear uma comunidade de alemães refugiados na mesma 

cidade. Bonhoeffer, porém, não conseguiu se desligar dos acontecimentos de 

sua pátria. A preocupação com os cristãos resistentes se intensificou, a 

segurança que desfrutava em Nova Iorque não aplacou sua ansiedade em 

relação aos desdobramentos políticos na Alemanha. Bonhoeffer entrou num 

forte conflito quanto à moralidade de sua decisão, de sair do seu país num 

momento severamente crítico para os seus companheiros de resistência. Ele 

se indagava se teria direito de participar da reconstrução da Alemanha, se 

                                                 
110 Cf. ibid., p. 187.  
111 Cf. BLESSMANN, J., O holocausto, Pio XII e os aliados,  p. 118; LUTZER, E., op. cit.,  p. 187-188.  
112 4:9 
113 Cf. Ibid, p, 227.  
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estivesse ausente nesse período de grande tribulação. Após se angustiar 

profundamente com o dilema, chegou à conclusão que não. Escreveu a 

Niebühr: 

 

Sentado no jardim do seminário, tive tempo de pensar e orar no que 
se refere à minha situação e a da minha nação, obtendo algumas 
luzes sobre a vontade de Deus. Cheguei a conclusão que cometi um 
erro em vir para os Estados Unidos. Nesse período difícil da história 
da minha pátria, devo viver junto com o meu povo. Não terei o direito 
de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da 
guerra se não tiver compartilhado com meu povo as provas desse 
período. Os cristãos alemães terão que enfrentar a terrível alternativa 
de desejarem a derrota de sua pátria para a salvação da civilização 
cristã ou de desejarem a vitória de sua pátria e, conseqüentemente, a 
destruição de nossa civilização. Eu sei a escolha que devo fazer, 
porém não posso fazê-la e manter-me ao mesmo tempo em 
segurança". Carta de despedida para o professor Reinhold Niebuh.114 

 
 
 

Bonhoeffer retornou a Alemanha já descrente do pacifismo como forma 

de resistência, e já convencido de que só a morte de Hitler salvaria a 

Alemanha. E ele estava disposto a empregar as armas para isso. Em 08 de 

julho, pouco mais de um mês depois de sua ida, voltou para a Alemanha. Em 

agosto foi recrutado, por seu cunhado, Hans Von Dohnanyi, como agente da 

Abwehr115, em Munique. Dohnany, o almirante Wilhelm Canaris, o chefe da 

Inteligência, e o coronel Hans Oster, atuavam secretamente na frente de 

resistência ao nazismo, e conspiravam para matar Hitler e aplicar um golpe de 

Estado. Para convencer o governo alemão a admitir o ingresso de Bonhoeffer, 

já bastante visado pelo governo nazista, eles usaram como pretexto que as 

viagens pastorais dele na Europa e nos Estados Unidos serviriam para fazer 

espionagem política. Mas, o que na verdade ele fez foi fazer contatos nos 

Estados Unidos, na Inglaterra e entre os Aliados, para negociar os termos de 

uma rendição, caso o plano de assassinar Hitler se concretizasse, além de 

mobilizar o movimento ecumênico cristão para apoiar a resistência dos cristãos 

confessantes. 

 

O cerco a Bonhoeffer foi se estreitando cada vez mais. Em 04 de 

setembro de 1940 ele foi proibido de pregar em público e obrigado a comunicar 
                                                 
114 Apud MONDIN, B., Os grandes teólogos do século vinte, p. 169. 
115  Serviço de Inteligência Militar alemão.  
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regularmente à polícia as suas viagens dentro da Alemanha. Meio ano depois, 

em 27 de março de 1941, foi proibido de publicar seus livros e textos. Em 13 e 

21 de maio de 1943 participou, em Berlim, de duas operações militares para 

matar Hitler. Foi preso em 05 de abril de 1943, junto com seu cunhado, Von 

Dohnanyi, sob a real acusação de ter participado de um contrabando de 14 

judeus para a Suíça, conhecido como Operação 7.116  

 

O estilo de militância que Bonhoeffer adotara no seu segundo regresso 

causou reprovação em setores da Igreja Confessante. Nas suas fileiras havia 

um grupo que preconizava que a Igreja deveria se preocupar exclusivamente 

com a subjetividade da fé, com a edificação da espiritualidade interior. O pastor 

luterano defendia com seu discurso e sua vida que uma espiritualidade 

subjetiva autêntica é indissociável de uma ação objetiva, conforme o 

Evangelho, em prol de um mundo melhor. O que implica necessariamente em 

comprometimento social e eventualmente em envolvimento político partidário. 

Ele criticava os cristãos que se recolhiam numa piedade subjetiva alienante e 

os de atitude catastrofista, que justificavam suas omissões dizendo que 

estavam fugindo da contaminação mundana e que era inútil lutar em favor de 

um mundo que vai acabar em tragédias e catástrofes. Para ele, o fim do mundo 

não servia de desculpa para o conformismo.  

 

Há pessoas que não levam a sério e cristão que consideram ímpio 
esperar um futuro terreno melhor e preparar-se para ele. Eles 
acreditam no caos, na desordem, na catástrofe como sentido dos 
eventos atuais e esquivam-se, por meio da resignação ou da piedosa 
fuga do mundo, da responsabilidade pela continuidade da vida, pela 
reconstrução e pelas próximas gerações. Pode até acontecer que 
amanhã irrompa o dia do juízo final; então, sim, largaremos de bom 
grado o trabalho em prol de um futuro melhor, mas antes disso 
não.117 

 

  Como represália a sua militância, o seu nome não foi incluído no livro 

de intercessão da denominação quando foi preso. Bonhoeffer ficou dezoito 

meses encarcerado na prisão de Tegel. Nesse período continuou escrevendo, 

prestou assistência pastoral aos seus colegas de prisão, celebrou cultos e 

                                                 
116 Cf. LIMA, MARIA JANDIRA, Uma mística militante: reflexão sobre as possíveis contribuições de 
Dietrich Bonhoeffer para uma teologia e pastoral de integração na Igreja Batista brasileira, p. 99-100. 
117 Resistência e Submissão, p. 41-42. 
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eucaristias. Nesse ínterim foi descoberto também que ele participou do serviço 

de contra-espionagem da Abwehr e de atentados contra Hitler. Por fim, no dia 

08 de abril de 1945 ele foi transferido para o campo de concentração em 

Buchenwald, Flössenburg, onde foi julgado e sentenciado à morte a mando de 

Himmler. Na manhã do dia seguinte, 09 de abril, Bonhoeffer nu e com as mãos 

amarradas foi enforcado. Depois de sete dias Hitler se suicidou, e no dia 07 de 

maio a Alemanha se rendeu definitivamente às Forças Aliadas. 

 

 Quando do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o projeto de 

nazificação do cristianismo oficial e de descristianização da Alemanha já estava 

bem avançado e manifesto. Embalados pela grandiosa popularidade de Hitler, 

ancorada pelo rápido e elevado aumento dos indicadores sociais e 

econômicos, os nazistas já pouco dissimulavam suas intenções. O projeto foi 

instalado, a princípio, de forma gradual e com certa ambigüidade. Em 1935 as 

orações e o ensino religioso do cristianismo deixaram de ser obrigatórios - não 

proibidos - nas escolas. Porém, logo eles foram vedados, assim como a 

presença do crucifixo. Proibição estendida a todas as repartições. Em 1938 as 

músicas de natal e as encenações do nascimento de Jesus foram também 

proibidas nos espaços públicos. As festividades cristãs foram substituídas por 

festividades pagãs. O Natal foi substituído pela Julfest, uma celebração pagã 

do equinócio de inverno, e passou a ser comemorado pelos nazistas no dia 21 

de dezembro. As estrelas, os anjos e os sinos foram trocados cruzes suásticas 

e adornos no formato de canhões, granadas e aviões de combate. No ápice da 

árvore foi colocada uma asa dourada de braços abertos – símbolo da nação 

alemã – no lugar do anjo ou da estrela. E a Páscoa foi transformada em um 

feriado que saudava a chegada da primavera.118 

 

 Outra estratégia adotada pelo Terceiro Reich para minar a influência do 

cristianismo foi oferecer rituais paralelos e concorrentes. O Estado passou a 

celebrar casamentos e batismos. Os noivos eram casados pelo Estado sob a 

invocação da Mãe Terra e do Pai Céu sobre o casal. Na celebração do batismo 

o pai carregava a crianças sobre um escudo e envolta em um cobertor de lã 

                                                 
118 LUTZER, E., A cruz de Hitler, p. 145. 
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crua, bordado com representações da suástica. O infante era batizado em 

nome do Terceiro Reich e dedicado a ele. Hitler dizia clara e calmamente aos 

pais que os filhos não lhes pertenciam, que eles eram propriedades do Estado, 

membros do volks, e que o Terceiro Reich se incumbiria da educação deles.119 

 

O programa de paganização do cristianismo, por meio da Igreja Nacional 

do Reich, foi teorizado por Alfred Rosenberg (1893-196) e explicitado por ele 

durante a Segunda Guerra, na condição de delegado do Terceiro Reich para a 

Instrução e Educação Filosófica e Intelectual Total. Rosenberg, pagão 

confesso, foi um dos conselheiros de Hitler e teóricos do nazismo. Durante o 

tempo em que Hitler esteve preso - cerca de oito meses - por causa do 

putsch120 da cervejaria, em 08 de novembro de 1983, foi ele o designado pelo 

Führer para ficar na liderança do movimento nazista. Entre os trinta artigos do 

seu programa, destacamos seis, como amostra da radicalidade dos seus 

objetivos:  

 

1. A Igreja Nacional do Reich da Alemanha afirma categoricamente o 
direito e o poder exclusivos de controlar todas as igrejas na jurisdição 
do Reich: declara serem elas as igrejas nacionais do Reich alemão. 
 
5. A Igreja Nacional se dispõe a exterminar irrevogavelmente (…) as 
crenças cristãs estranhas e estrangeiras trazidas para a Alemanha no 
malfadado ano de 800. 
 
7. A Igreja Nacional não tem escribas, pastores, capelães ou padres, 
mas oradores do Reich para falar em seu nome. 
 
13. A Igreja Nacional exige a imediata cessação da publicação e da 
difusão da Bíblia na Alemanha. 
 
14. A Igreja Nacional declara que para ela, e conseqüentemente, para 
toda a nação alemã, ficou decidido que Minha Luta, do Führer, é o 
maior de todos os documentos. Ele (…) não somente contém a maior, 
mas incorpora a mais pura e verdadeira moral para a vida atual e 
futura de nossa nação. 
 

                                                 
119 Cf. Ibid., p. 144-146. 
120 Golpe em alemão. A primeira investida nazista para a tomada do governo. Ficou conhecida como 
putsch da cervejaria porque o palco foi Bürgerbräukeller, uma grande cervejaria de Munique. Hitler 
apoiado pelo general Erich Von Ludendorff (1865-1937) comandou a insurreição. Dezenas de soldados 
da S.A., armados com metralhadoras e portando braceletes com uma suástica nos seus braços esquerdos 
invadiram a cervejaria no momento em que Gustav Kahr, Comissário Geral do Estado da Baviera, 
proferia um discurso antimarxista para uma platéia formada por aristocratas, empresários, catedráticos, 
oficiais do exército, lideranças políticas e outras personalidades influentes. Em seguida, Hitler entrou 
vestido com uma levita negra e atirando para o alto para chamar a que a revolução acabara de acontecer.  
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18. A Igreja Nacional retirará de seus altares todos os crucifixos, 
bíblias e santos. Sobre os altares não deve haver nada além de 
Minha luta (para a nação germânica e, portanto, para Deus o livro 
mais sagrado) e à esquerda do altar uma espada. 
 
30. No dia de sua fundação a cruz cristã deve ser removida de todas 
as igrejas, catedrais e capelas e deve ser substituída pelo único 
símbolo inconquistável – a suástica.121  
 

Conforme disse publicamente Martim Bormann (1900-1945), um 

destacado oficial do Terceiro Reich, na madrugada de 12 de julho de 1941, o 

cristianismo e o nacional-socialismo são irreconciliáveis.  

 

Considerações finais 

 

 Se analisarmos a atuação da igreja cristã – tanto a católica quanto às 

protestantes - no período nazista, estritamente em termos absolutos, 

considerando o poder cultural que ela tinha numa sociedade em que 95% do 

povo professava alguma confissão cristã, os predicados que melhor a definem 

são, covarde, omissa e oportunista. Hegemonicamente o cristianismo alemão 

preferiu se curvar ao Terceiro Reich, do que converter seu grande potencial 

político em trabalho profético, isto é, de atualizá-lo em denúncias da opressão 

estatal e em solidariedade aos oprimidos. Em parte pelo temor de ser alvo da 

ira letal de Hitler, e em parte pela sedução às regalias e às benesses do poder 

estatal, a “profecia” de Hitler em relação aos católicos se cumpriu em grande 

parte tanto em relação a eles, como também em relação aos protestantes: 

 

Você realmente acredita que o povo voltará a ser cristão? Bobagem!  
Nunca mais. O conto de fadas terminou. Ninguém mais vai dar 
ouvidos a esse Deus. Nós, portanto, podemos acelerar o processo. 
Os padres cavarão as próprias covas. Trairão seu Deus por nós. 
Trairão qualquer coisa para preservar seus miseráveis empregos e 
rendimentos.122  
 

Mesmo a Igreja Confessante teve uma atuação bem aquém daquela que 

pretendia e podia ter. Por um lado, foi ousada o suficiente para resguardar seu 

território das investidas de Hitler. Preservou sua tradição e autonomia 

teológica, à custa de viver na clandestinidade num Estado policial. Por outro 

                                                 
121LUTZER, E., Ascensão e queda do Terceiro Reich, p. 326 
122 Apud ibid., p. 131. 
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lado, não que tange a solidariedade e a luta em favor dos judeus, não houve o 

mesmo empenho e motivação - salvo as exceções já mencionadas. Pelo 

contrário, houve muita complacência justificada sob o pretexto de dar a César, 

isto é, ao Terceiro Reich, o que era de César, e a Deus o que era de Deus, 

conforme uma interpretação oportunista das palavras de Jesus.123 Ou seja, na 

prática se consentiu que era de César o direito de arbitrar sobre a dignidade 

dos judeus, ciganos e homossexuais, se eles eram humanos ou não.  

 

Conforme o cerco nazista foi se apertando, muitos nas fileiras da Igreja 

Confessante se silenciaram resignadamente, e se alienaram numa piedade 

privativa, subjetivista. Outros muitos retrocederam à Igreja do Reich. 

Infelizmente, o empenho em denunciar e enfrentar a tirania nazista, de por a 

vida em risco em favor dos judeus, não foi uma ação orgânica e 

institucionalizada na Igreja Confessante. Bonhoeffer, Niemöller e outros tantos 

anônimos heróis da resistência agiram mais espontaneamente e mobilizados 

numa rede informal.  

 

Se analisarmos, entretanto, a ação da Igreja Cristã em termos relativos, 

comparando com outras instituições, como a academia, os partidos políticos e 

a imprensa, é possível fazer uma apreciação positiva dela. Foi a instituição 

mais solidária aos judeus, que legou mais militantes. Ganhou, inclusive, a 

admiração e o afeto de um célebre judeu, Albert Einstein (1879-1955), o pai da 

teoria física da relatividade, um exilado da Alemanha nazista, que confessou 

que outrora desprezou a Igreja: 

 

Por ser um amante da liberdade, quando veio a revolução, confiei que 
as universidades defenderiam a liberdade, ciente de que elas sempre 
se gabavam de se dedicar à defesa da verdade; mas não, as 
universidades silenciaram imediatamente. Eu, a seguir, confiei nos 
grandes editores de jornais, cujos brilhantes editoriais haviam, no 
passado, proclamado seu amor pela liberdade; mas eles, assim como 
as universidades, silenciaram em poucas semanas. 
 
Somente a igreja se colocou bem no meio do caminho de Hitler em 
sua campanha para abafar a verdade. Eu jamais tivera nenhum 
interesse especial pela igreja, mas agora sinto um grande afeto e 
admiração por ela, porque somente a igreja teve coragem e 
perseverança para defender a liberdade moral e intelectual. Sou 

                                                 
123 Cf. Mateus 22.15-21 
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obrigado a confessar que o que já desprezei, agora elogio sem 
reservas.124 

                                                                                                          

Em suma, a Igreja tem muito do que se envergonhar se comparar a sua 

ação com a sua vocação, a saber, ser sinal do Reino de Deus. A relação foi 

bem desproporcional. Fez muito menos do que devia. Todavia, conforme Barth, 

se comparada com a ação de outras instituições e organizações, ela não tem 

do que se envergonhar. Realizou mais do que a soma do que todas essas 

fizeram.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Apud LUTZER E.,  A cruz de Hitler, p. 197-198. 
125 Cf. LUTZER E., ibid., p. 198.  
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Capítulo 2 

 

Karl Barth: uma introdução a sua teologia 

 

2.1 Breve histórico  

 

Filho de Fritz Barth (1856 – 1912), pastor reformado e professor de 

teologia, e Anna Katharina, Karl Barth nasceu no dia 10 de maio de 1886 no 

semicantão Basiléia-Cidade, que junto com o semicantão Basiléia-Campo, 

forma o cantão da Basiléia, na Suíça. Logo aos dois anos de idade migrou com 

a família para o cantão de Berna em decorrência do convite que seu pai 

recebeu para ser professor assistente na Universidade de Berna, onde lecionou 

História e Novo Testamento. Barth recebeu educação cristã de matriz 

protestante, na Igreja Reformada Calvinista, em Berna. Aos 16 anos, em 1902, 

fez sua profissão de fé. Em 1908, com 22 anos, foi ordenado ao ministério 

pastoral da Igreja Reformada. No ano seguinte assume o cargo de pastor 

assistente na Igreja de Genebra, a mesma, em que João Calvino (1509 – 

1564), havia pregado há três séculos e meio.126 

  

Sua formação teológica, que teve início na Universidade de Berna e se 

prolongou nas universidades de Berlim, Marburg e Tübingen, na Alemanha, foi 

de orientação liberal, a tendência hegemônica da teológica européia, desde o 

século 19. Expoentes do liberalismo como, Adolfo Harnack (1851 – 1930), 

Adolf Schlatter (1852 – 1938), Wilhelm Hermann (1846 – 1922) e Hermann 

Gunkel (1862 – 1932), foram seus professores. Com eles aprendeu que o 

cristianismo era uma criação de Paulo, o apóstolo, que foi aprimorada pela 

igreja. Para o liberalismo, o cristianismo não coincidia com a mensagem de 

Jesus. Esta seria de referência ao Deus-Pai, de anúncio dos valores do seu 

reino, não de auto-referência, conforme postula a doutrina da encarnação. 

Jesus era um homem extraordinário, não porque fosse a expressão plena do 

próprio Deus, e sim porque, a despeito dos condicionamentos culturais que 

                                                 
126 Cf. FERREIRA, FRANKLIN, Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua 
teologia. In: Fides reformata, p. 30. 
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estava inserido, pois não deixou de um ser filho de sua época, viveu a frente de 

seu tempo, transcendendo seus valores.127 

 

Em 1913 Barth se casou com Nelly Hoffmann, com quem teve uma filha, 

Franziska, em 1914, e quatro filhos, Markus, em 1915, Christhoph, em 1917, 

Matthias, em 1921, que veio a faleceu, em 1941, num acidente nas montanhas, 

e Hans Kakob, em 1925. Viveu com ela até sua morte em 1968.128 

 

O seu primeiro pastorado titular ocorreu de 1911 a 1925 numa pequena 

paróquia na comuna de Safenwill, no cantão da Argóvia, na fronteira entre a 

Suíça e a Alemanha. Durante esse pastorado, Barth, a princípio, fortemente 

inspirado politicamente no socialismo e teologicamente no liberalismo 

protestante, além de militante do Partido Social-Democrata se destacou por 

uma intensa atuação política em favor dos operários da única fábrica da cidade 

nos conflitos com o patronato. Procurou conscientizá-los politicamente 

mediante palestras sobre direitos trabalhistas, e para tornar práxis suas idéias 

organizou junto com os operários três sindicatos.129 

 

E foi no primeiro pastorado de Barth também que ocorreu a “revolução 

copernicana” em sua teologia. Ele, até então, professava os princípios e ideais 

do liberalismo teológico e do socialismo. Acreditava no conhecimento natural 

de Deus, era otimista na natureza humana, na capacidade da humanidade em 

promover a justiça e a fraternidade pelas suas próprias virtudes naturais, e no 

progresso inevitável da sociedade rumo ao socialismo. Quando, porém, a 

primeira guerra mundial eclodiu Barth começou a se desencantar com suas 

crenças otimistas, seus ideais humanistas, com sua teologia antropocêntrica.   

 

O fato que provocou uma profunda decepção em Barth e deflagrou seu 

desencantamento, foi o apoio de seus professores de graduação, Harnack, 

Hermann, Gunkel e Schlatter, referências teológicas e éticas para ele, à política 

belicosa do imperador alemão, Guilherme II, formalizada no “manifesto dos 

                                                 
127 Cf. MONDIN, BATTISTA, Os grandes teólogos do século vinte, p. 36.  
128 Cf. FERREIRA, op. cit., p. 31  
129 Cf. Ibid.; BARTH, KARL, Carta aos romanos, p. 6. 
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intelectuais alemães”, em 1914. Este posicionamento contrastava com o 

pretenso caráter humanista do discurso liberal. Barth começou a questionar se 

a adesão desses mestres do liberalismo, não era decorrência imprevista da 

teologia que professavam.130 

 

Barth começou a perceber também a esterilidade do discurso liberal 

para atender as necessidades concretas dos seus paroquianos em Safenwill. 

Estes demandavam ouvir o anúncio da Palavra de Deus para encontrar nela 

consolo e esperança para os problemas psicossociais que eles estavam 

vivendo, decorrentes das circunstâncias históricas. Não queriam ao irem a 

igreja ouvir discursos filosóficos e políticos, tratados críticos dos evangelhos ou 

história comparada das religiões: 

 

A experiência pastoral mostrou-lhe imediatamente a incongruência 
entre o que havia estudado e as exigências da vida cristã. Quando 
subiu ao púlpito, percebeu a inutilidade de todos os estudos 
histórico-críticos da vida de Cristo e do Evangelho. Aquilo que o povo 
queria era o anúncio da Palavra de Deus e não doutas dissertações 
sobre aquilo que pertencia à história e aquilo que pertencia a fé. 
Pedia-lhe, ademais, um anúncio concreto, atual, que correspondesse 
aos problemas colocados pela industrialização, pela socialização, 
pela luta de classes, pela guerra.131  

 

Como reação a sua crise de fé, ao seu desencantamento teológico, 

Barth começou, em 1914, junto com seu amigo alemão, Eduard Thurneysen 

(1888 – 1977), a buscar alternativas à pregação liberal. Ficou combinado que 

Barth ia estudar Sören Kiekegaard (1813 – 1855), filósofo proto-existencialista 

dinamarquês, e Eduard Thurneysen (1888-1977), teólogo alemão, ia estudar 

Fiódor Dostoiévsk (1821 – 1881), escritor russo. Durante quatro anos se 

dedicaram intensamente a esses autores. Nesse mesmo período começaram 

também uma releitura da epístola de Paulo, apóstolo, aos romanos. Só que 

desta vez a partir da perspectiva da teologia reformada clássica, calcada em 

Lutero e João Calvino e nos seus predecessores medievais, Agostinho de 

Hipona132 (354-430) e Anselmo de Cantuária.133 

                                                 
130 Cf. Ibid., 
131 MONDIN, B., Os grandes teólogos do século vinte, p. 37.  
132 Nascido em Tagaste132, na antiga Numídia, uma província romana no norte da África, cresceu numa 
família de classe média, que abrigava religiões diferentes. Seu pai, Patrício, funcionário público do 
Império Romano, era pagão, e sua mãe, Mônica, era cristã, de prática fervorosa.  Agostinho afirmou a 
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Outra influência marcante na vida de Barth nesse período de transição 

teológica, conforme observa Ferreira, F.134, foi o pregador pietista Christoph 

Blumhardt (1843 – 1919). Numa viagem ao retiro espiritual de Bad Boll em 

Wurtemberg, no sudeste da Alemanha, foi convencido de modo irresistível da 

vitoriosa ressurreição de Jesus.  

 

Como desdobramento dessa experiência e de sua revisão teológica 

Barth publicou, em 1919, sua obra “Carta aos romanos”,135 um comentário a 

carta paulina, que, em 1922, ganhou uma segunda edição bastante 

reformulada. Curiosamente, conforme observa Ricardo Gouvêa136, prefaciador 

da versão brasileira, a segunda edição causou maior impacto do que a 

primeira. A obra causou alvoroço nos círculos teológicos pelo conteúdo 

contestatório aos pressupostos da teologia liberal, tendência hegemônica na 

época. Nela Barth critica vigorosamente o liberalismo teológico e seu 

antropocentrismo, presente tanto nas versões racionalistas como nas 

românticas, que retirou a autoridade da Bíblia - considerada por ele testemunha 

da Palavra de Deus -, como critério teológico e a transferiu ora à razão, ora ao 

sentimento, fundamentando a fé cristã não mais na Palavra de Deus, mas na 

experiência humana.  

 

Paralelamente, Barth reafirma a autoridade bíblica, a Palavra de Deus 

contida nela como critério teológico, e o caráter teocêntrico da teologia. 

Denuncia a pecaminosidade intrínseca ao ser humano, negada pelos liberais, 

que afirmavam a bondade inata do mesmo.  À semelhança de Kiekegaard 

enfatiza a transcendência de Deus à criação, sua infinita alteridade em relação 

ao ser humano, o abismo que os separa, logo, a incapacidade natural da razão 

de conhecê-lo – o que redundou na negação ontológica de toda teologia 

                                                                                                                                               
exclusividade da graça divina como fator de salvação. Asseverou que o livre arbítrio foi comprometido de 
tal maneira pelo pecado de Adão e Eva que tornou impossível escolher o caminho da salvação, fazer a 
vontade de Deus por esforço próprio, porque a vontade humana ficou inclinada ao pecado. Somente a 
graça de Deus pode libertar o ser humano do cativeiro do pecado, redimir o seu livre arbítrio e salvá-lo. 
133FERREIRA. F., Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. In: 
Fides reformata, p. 31. 
134 Ibid. 
135 Der Römerbrief na versão original, em alemão.  
136 Cf. BARTH, K., Carta aos romanos, p. 6. 
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natural – e a exclusividade da fé como via de conhecimento divino. Em 

consonância a Agostinho, Lutero e Calvino salienta a justificação 

exclusivamente pela fé e a salvação como decreto eletivo de Deus - conquanto 

tenha diferido em seu modus operandi, conforme veremos adiante.137 

 

Além de selar a ruptura de Barth com a teologia liberal a obra marcou o 

alvorecer de sua teologia dialética. Esta linha de pensamento em consonância 

com o lema da Reforma Protestante, “igreja reformada sempre se reformando”, 

propõe como método permanente de conhecimento teológico o confronto de 

afirmações contrastante, dada à impossibilidade da razão em fazer afirmações 

categóricas sobre Deus, a sua limitada capacidade de síntese. A dialética 

barthiana não é igual à de Lutero que acentua o contraste entre a ira e a graça 

de Deus, o pecado humano e a justiça divina, ela frisa a contradição entre a 

eternidade e a temporalidade, entre a revelação e a história, ou seja, entre 

Deus e a humanidade, e propõe uma revisão contínua de tudo que é dito à luz 

da revelação de Jesus Cristo testemunhada na Bíblia. Conforme registrou 

Altmann,138Barth não admitia uma teologia perene, mas sempre a caminho e a 

serviço. 

 

Pela repercussão que sua obra causou, ele se compara a um rapaz que 

ao subir ao campanário de uma paróquia toca aleatoriamente uma corda e 

involuntariamente movimenta o sino maior. Trêmulo e amedrontado percebe 

que não acordou só sua casa, mas a aldeia inteira. Karl Adam (1876 – 1966), 

teólogo católico alemão, comentou que o efeito da publicação de “Carta aos 

romanos” foi como de uma bomba lançada no playgroud dos teólogos.139 

 

Em 1931, Barth publica “Fé em busca de compreensão”140, uma 

interpretação da obra Proslogium de Anselmo de Cantuária. A partir das 

leituras de Anselmo, Barth entendeu que para se fazer uma teologia autêntica, 

isto é, que sinalize a Palavra de Deus é condição sine qua non uma atitude de 

                                                 
137 Cf. FERREIRA, F., Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. In: 
Fides reformata, p. 32. 
138 1986, p. 10 
139 Cf. FERREIRA, op. cit., p. 33 
140 Fides quaerens intellectum na versão original, publicada em alemão. 
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oração e obediência a Deus, em Jesus Cristo, e um desejo de jamais 

contradizer a Bíblia. Essa publicação é emblemática também porque assinala 

uma nova mudança em sua teologia. Porém, desta vez, não uma ruptura, e sim 

uma maturação da teologia projetada em “Carta aos romanos”. O foco se 

redireciona para a Palavra de Deus. O método dialético é substituído pelo da 

analogia da fé. Nessa publicação, conforme observa Ferreira, F., Barth procura 

mostrar que o argumento ontológico de Anselmo a favor da existência de Deus, 

não é uma tentativa de prová-lo pela razão independentemente da fé, e sim de 

sistematizar por ela aquilo que se acredita pela fé.141  

 

Mondin142 assinala que foi a descoberta do método analógico que 

persuadiu Barth a abandonar o seu projeto inicial de uma dogmática cristã, cujo 

esboço havia publicado, em 1927, com o título “A doutrina da Palavra de Deus. 

Prolegômenos a uma Dogmática Cristã”143. Projeto que é retomado 

posteriormente desta feita com o título de “Dogmática Eclesiástica”144. A 

mudança é justificada por Barth devida à banalização no uso do termo “cristão”, 

e para salientar que a teologia é uma disciplina vinculada à igreja, uma função 

desta, não uma matéria acadêmica autônoma.145 Segundo Gibelini, a 

dogmática eclesiástica pretende ser a expressão do pensamento da igreja, e 

não de uma linha teológica especial: 

 

Situa-se além da teologia dialética, pois já não utiliza uma 
metodologia dialética, embora se alimente das lutas do período 
dialético para recuperar para a teologia seu próprio objeto teológico 
com rigor absoluto. A analogia fidei e a concentração cristológica – 
dois traços que caracterizam a Dogmática eclesial – obedecem a 
esse critério de insistência no rigor absoluto.146  

 

A “Dogmática Cristã” havia sido projetada em cinco séries, mas só foi 

concluída até o terceiro volume da quarta. A primeira série, “A Palavra de 

Deus”, compreende dois volumes: “A Palavra de Deus como critério da 

                                                 
141 Cf. FERREIRA, F.,  Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. 
In: Fides reformata, p. 34. 
142 Teologia do século vinte, p. 40, 44 
143 Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur Christlichen Dogmatik na versão original, em alemão. 
144 Die Kirchliche Dogmatik na versão original, em alemão. 
145 FERREIRA, F., Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. In: 
Fides reformata, p. 35, 37. 
146 A teologia do século XX, p. 27. 
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dogmática” (1932) e “A revelação de Deus, a Sagrada Escritura, o anúncio da 

igreja” (1938); a segunda série, “Deus”, também dois: “A obra da criação” 

(1940) e “A eleição gratuita de Deus – o mandamento de Deus” (1942); a 

terceira série, “A criação”, abrange quatro: “A obra da criação” (1945), “A 

criatura” (1948), “O criador e a sua criatura” (1950) e “O mandamento do 

criador” (1951); e a quarta, “A reconciliação”, abrange três: “O objeto e os 

problemas da doutrina da reconciliação. Jesus Cristo, o senhor como servo” 

(1953), “Jesus Cristo, o servo como senhor” (1955) e “Jesus Cristo, a 

verdadeira testemunha” (1959).147  

 

O volume quatro da quarta série, que abordaria a ética da reconciliação, 

num exame detalhado da doutrina dos sacramentos, estava sendo preparado 

quando Barth faleceu. Foi publicado um fragmento dele abordando a ética da 

reconciliação, a oração do Pai Nosso e o sacramento do batismo. Para a quinta 

seção estava previsto o tratamento da escatologia.148  

 

Fiel a sua compreensão de que a fé cristã implica em comprometimento 

político, Barth se posicionou frontalmente ao nazismo logo que Hitler assumiu a 

chancelaria, em 1933. Andou na contramão da euforia nacional que acometeu 

todas as camadas sociais, que identificaram em Hitler a corporificação da 

redenção nacional. Barth identificou nele a corporificação do totalitarismo, o 

inimigo dos judeus, logo, o ídolo a ser combatido. Denunciou a cooptação pelo 

governo das igrejas protestantes alemães através da criação, em 1933, da 

Igreja Nacional do Reich, uma federação eclesiástica formada pelas igrejas, 

luterana e reformada, com a liderança centralizada e subordinada a Hitler. 

Protestou contra a condescendência ativa e passiva da Igreja, incitou-a a 

resistir ativamente. Junto com Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) e Martim 

Niemöller (1892 – 1984), pastores luteranos alemães, Barth esteve na linha de 

frente do movimento “Igreja Confessante”, que reuniu congregações e 

membros individuais que se insurgiram contra a igreja oficial. Junto com 

Niemöller redigiu a confissão de fé da Igreja Confessante, que foi promulgada 

                                                 
147 MONDIN, B., Os grandes teólogos  do século vinte, p. 45. 
148 FERREIRA, F., Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. In: 
Fides reformata, p. 35, 37.  



81 
 

no seu primeiro concílio em 31 de maio de 1934, em Barmen. Por isso, o 

documento ficou conhecido como “Declaração de Barmen”. Na confissão os 

cristãos alemães são conclamados a reconhecerem somente a autoridade de 

Jesus Cristo como senhor da Igreja.149 

 

Como conseqüência de seu engajamento Barth sofreu várias retaliações 

do governo. Foi suspenso e posteriormente demitido, em 20 de dezembro de 

1934, do serviço público de professor da Universidade de Bonn por se recusar 

a iniciar as aulas com a saudação nazista, e insistir em começá-las com uma 

oração. Sua demissão chegou a ser revogada e convertida em multa pelo 

Tribunal Superior da Administração de Berlim, em 14 de junho de 1935. Mas, 

oito dias depois, em 22 de junho, o Ministério da Cultura da Prússia decretou 

sua aposentadoria. Barth foi proibido de falar, ensinar e publicar na Alemanha. 

Regressou para sua pátria, em Basiléia, e de lá continuou mantendo contatos 

com seus colegas alemães, apoiando a resistência através de publicações, 

pronunciamentos e da mobilização da opinião pública.150 

 

Barth não acompanhou a neutralidade de seu país, a Suíça, na Segunda 

Guerra Mundial, apoiou os aliados. Aos 52 anos, em 1940, já com a guerra 

deflagrada se ofereceu voluntariamente ao treinamento militar. Foi para a 

fronteira, pronto a defender a Suíça, em caso de invasão pelo eixo. Contudo, 

após o término da guerra, Barth manifestou solidariedade aos alemães ao 

reprovar as nações vencedoras por quererem se apossar do território alemão, 

e ao conclamar apoio para a reconstrução do país: 

 

Concluída a Segunda Guerra Mundial, quando as potências aliadas 
ameaçavam cancelar do mapa a nação alemã, Barth assumiu sua 
defesa e, com a audácia que só a caridade pode inspirar, escreveu: 
“Dar coragem aos alemães no modo justo, no modo que hoje se 
impõe! Que outros possam unir-se ao nosso esforço!”151 

 

                                                 
149 Cf. ALTMANN, WALTER, Dádiva e Louvor, p. 11; Mondin, B., Os grandes teólogos do século 
vinte, p. 41-42.  
150 Cf. ALTMANN, W., ibid, p. 5, 12; Ferreira, F., Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os 
principais temas de sua teologia. In: Fides reformata, p. 38; Mondin, B., ibid, p. 42. 
151MONDIN, B., ibid. 
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A solidariedade ao povo judeu continuou no pós-guerra. No artigo “A 

questão dos judeus e sua resposta cristã”, publicado em 1949, no ano seguinte 

a fundação do Estado de Israel moderno, Barth152 convoca os cristãos a se 

empenharem para que os judeus desfrutem de plena igualdade civil e humana, 

e sejam isentos de preconceitos, lembrando que os valores cristãos da 

paternidade de Deus, do amor ao próximo e da fraternidade universal 

descendem da religião judaica. Reafirma que o anti-semitismo, em todas as 

suas formas, inclusive a cristã, é estúpido, maligno, fruto da total cegueira 

humana. Enfatiza que a salvação vem dos judeus e que eles continuam sendo 

o povo escolhido de Deus conforme testifica o Antigo e o Novo Testamento, a 

despeito de ter sido infiel a ele, porque Deus é fiel as suas promessas. E 

compara a peregrinação da igreja à peregrinação dos judeus, sinalizando que a 

repulsa que os anti-semitas têm em relação aos judeus é a mesma que a igreja 

suscitará, por ser um povo que, não obstante, não ter uma residência fixa e 

sofrer várias perseguições ao longo de sua história, continuo vivo espalhado 

pelo mundo: 

 

A comunidade cristã não existe diferentemente dos judeus: 
Maravilhosamente preservada ao longo de todos os tempos, também 
ela um povo de estranhos; e o desagrado que os anti-semitas têm 
em relação aos judeus é o mesmo que também a comunidade cristã 
necessariamente provocará.153 

 

 Conquanto tivesse reservas ao ecumenismo institucionalizado, por em 

nome de um ideal sociológico e da diplomacia respeitosa, desprezar as 

diferenças doutrinárias, as distinções entre ortodoxia e heresia, verdade e erro, 

como se fossem irrelevantes, Barth empenhou a bandeira ecumênica. Para ele 

a pluralidade de igrejas deve ser tratada como fruto do pecado humano e a 

unidade como mandamento de Jesus. Unidade que para Barth não significa 

apenas tolerância, respeito e eventuais colaborações em projetos afins, mas 

unificação institucional. Esta deve ser buscada mediante esforços mútuos de 

revisões doutrinárias à luz da Palavra de Deus, para a chegada de 

denominadores comuns. Ele lamenta a reticência da Igreja Católica Romana 

em se dispor a essa empreitada. Em 1948, como desdobramento dos esforços 

                                                 
152  A questão dos judeus e sua resposta cristã in: ALTMANN, W., 1986, p. 329 – 333. 
153  Id., ibid., in: id., ibid., p. 333.  
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de Barth e de outros, surgiu o Conselho Mundial de Igrejas. Na assembléia de 

fundação, em Amsterdã, Holanda, ele foi o preletor principal. 154 

 

Barth foi convidado para participar como observador do Concílio 

Vaticano II (1962 – 1965), mas por razões de saúde não aceitou. Ele que foi 

um crítico contundente do catolicismo romano, especialmente o pré-conciliar, 

por este, no seu entender, negar a suficiência da graça ao atribuir valor as boas 

obras e aos sacramentos para salvação, além de incorrer em idolatria ao 

atribuir infalibilidade ao papa, perdão de pecados ao seu clero, e culto e 

mediação sobrenatural aos seus beatos canonizados, viu no Vaticano II os 

sinais de um novo pentecostes. Considerou-o exemplo para as igrejas 

evangélicas. Porém, em 1966, visitou o Vaticano, para se certificar melhor a 

respeito do concílio. Na ocasião teve longas conversar com o papa Paulo VI 

(1897 – 1978) a respeito do ecumenismo. Antes participou em Roma de um 

congresso internacional de teologia, onde dialogou com os teólogos católicos, 

Karl Rahner (1904 – 1804) e Joseph Ratzinger (atual papa Bento 16), e 

solicitou que eles expusessem seus posicionamentos pessoais a respeito da 

mariologia. Para Barth, este tema era crucial, porque a mariologia era a heresia 

suprema do catolicismo, a partir da qual todas as outras se explicavam.  Era o 

ponto onde as divergências entre católicos e protestantes se tornavam agudas, 

onde o diálogo ecumênico travava. Para que houvesse progresso na causa 

ecumênica era necessário que a Igreja Católica reconsiderasse sua 

mariologia.155  

 

 As críticas ao catolicismo não impediram Barth de receber a admiração 

de notáveis católicos. Hans Küng, teólogo e então padre, obteve o grau de 

doutor, em 1957, com a tese, “Justificação: a doutrina de Karl Barth e uma 

reflexão católica”. Barth a prefaciou quando foi publicada. Nela Küng procura 

provar que há compatibilidade entre a soteriologia bathiana e a católica. E o 

papa Pio XII (1876 – 1958), ironicamente um papa pré-conciliar, o considerou o 

maior teólogo desde Tomás de Aquino (1225 – 1774).156 

                                                 
154 Cf. BARTH, K., A igreja e as igrejas. in: ibid., p. 203 – 216.  
155 Cf.  MONDIN, B., Os grandes teólogos do século vinte, p. 42-43. 
156 KÜNG, Hans, Os grandes pensadores do cristianismo.  
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Embora não tenha completado o doutorado, Barth foi condecorado com 

vários títulos de doutor honoris causa, pelas universidades de Münster, 

Alemanha, concedido em 1922, cassado pelo governo nazista em 1938 e 

reconcedido em 1946, de Glasgow (1930), St. Andrews (1937) e Edinburgo 

(1956), Escócia, de Utrecht (1936), Holanda, de Oxford, Inglaterra (1938), de 

Budapest (1954), Hungria, de Estrasburgo (1959) e Sorbonne (1963), França e 

de Chicago (1962), Estados Unidos.157 

 

Barth veio a falecer na Basiléia, em 10 de dezembro de 1968, aos 82 

anos, adormecido em sua cama com as mãos cruzadas em oração. Conforme 

registra Altmann: 

 

As últimas palavras que pronunciou, na noite anterior, em telefonema 
ao seu amigo Eduard Thurneysen, companheiro de primeira hora na 
teologia foi: “Deus não nos abandona a nenhum de nós e tampouco 
a todos nós juntos! – Há um governo!”. Karl Barth jamais pretendeu 
ser mais do que testemunha desse Deus confiável. Testemunha, 
verdadeiramente, o foi. (1986, p. 15).  

 

2.2 Dogmática barthiana 

 

Conforme Mondin158 observa, ao contrário dos teólogos católicos que 

habitualmente nomeiam os seus tratados de dogmática, de “teologia 

dogmática”, Barth os denomina de “dogmática cristã”, “dogmática evangélica” e 

“dogmática eclesiástica”.  

 

2.2.1 Dogmática cristã 

 

A teologia barthiana é eminentemente cristocêntrica. Mondim159comenta 

que a preocupação em situar Cristo como o centro de toda reflexão é o dado 

mais típico e inovador da teologia de Barth. Cristo é o ponto de partida de toda 

abordagem à revelação – conhecimento de Deus, revelado por Deus-, a chave 

                                                 
157FERREIRA, F., Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. In: 
Fides reformata, p. 31. 
158 A teología do século vinte, p. 46. 
159 Ibid., p. 46-47.  
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de interpretação das Escrituras, o único caminho para se conhecer 

devidamente o Deus Pai e o Deus Espírito. Barth assevera: 

 

A Cristologia deve cobrir toda a Teologia. Especificamente, deve ela 
estar presente e visível nos próprios axiomas da Dogmática. A 
Cristologia é tudo – ou não é nada. Essa é a razão pela qual deve 
haver uma Cristologia no sentido estrito da palavra, isto é, uma 
doutrina formal e explícita da pessoa de Jesus Cristo.160 

 

 Para Barth, observa Mondim161, o valor de uma teologia está na sua 

cristologia, porque é a partir dela que se balizam as relações entre teologia e 

filosofia, revelação e razão, Evangelho e Lei, e entre fé cristã e política. De 

acordo com a cristologia os problemas em questão se tornarão luminosos ou 

sombrios, simples ou complexos.  

 

2.2.2 Dogmática evangélica 

 

Mondin162 afirma que Barth, ao empregar o adjetivo “evangélica” quer 

mostrar que a intenção da dogmática deve ser sintonizar o Deus do Evangelho, 

compreendê-lo e traduzi-lo seguindo o caminho por ele mesmo indicado, 

mediante seus ensinamentos, registrado nos evangelhos. O Deus que se fez 

homem, que agiu entre e age sobre a humanidade, se revelando a ela. 

Conforme Barth, este Deus é Jesus Cristo: “Deus é Jesus Cristo e Jesus Cristo 

é Deus”.163  

 

A teologia evangélica é uma ciência humana, ela se serve dos 

conhecimentos gerados pela filosofia, psicologia, antropologia e pela lingüística 

para comunicar a Palavra de Deus. “Teologia é a tentativa de esclarecer 

cientificamente o fundamento e lei da igreja e de sua proclamação, com os 

meios do pensamento humano e da linguagem humana”, diz Barth164. Contudo, 

a teologia evangélica não se submete a padrões filosóficos e científicos na sua 

elaboração. A única autoridade humana que se subordina é a Bíblia, 

                                                 
160 BARTH, K. Cristologia dialética in: FERREIRA, JULIO, Antologia teológica, p. 144. 
161 Teologia do século vinte, p. 47. 
162 Ibid., p. 47-48 
163 Apud GRENZ, STANLEY;OLSON, ROGER, A teologia do século 20, p. 82. 
164 O primeiro mandamento como axioma teológico  in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 133. 



86 
 

justamente porque exclusivamente ela testifica escrituristicamente a Palavra do 

Deus, que antes de ser objeto, é o sujeito, a origem e o padrão da teologia.165  

 

Quando a autoridade bíblica não é respeitada, não há sujeição da razão 

à Palavra de Deus, as teologias que surgem são reflexos das motivações 

filosóficas, políticas e religiosas que animam os teólogos. Por algum tempo 

essas teologias podem até oferecer respostas a problemas contingentes e 

atender às agendas de certos círculos acadêmicos e políticos, mas logo suas 

limitações e unilateralidades são evidenciadas e seus artífices são 

confrontados pela Palavra de Deus através da Bíblia: 

 

Dentro de pouco tempo, a Bíblia nos diz, de um modo cândido e 
bastante amigável, com respeito às “versões” que dela fazemos: 
“estas podem ser você, contudo, estas respostas não sou Eu! Elas 
podem, talvez, a agradar a você, se relacionarem com as perguntas 
de seu pensamento e temperamento, de sua era e de ‘círculo’, de 
suas teorias religiosas ou filosóficas. Você quer estar espelhado em 
mim, agora, porém, você encontrou em mim o seu próprio reflexo. E 
agora Eu te ofereço, venha me buscar também. Busque o que está 
aqui.166  

 

A teologia evangélica está ciente de que é serva do Deus que continua a 

se revelar, como sujeito que requer ser redescoberto, por isso não tem a 

pretensão de manipulá-lo ou discerni-lo racionalmente. “Deus não se deixa 

invadir pela razão humana ou mesmo pela fé; Ele se dá a conhecer livre, 

fidedigna e explicitamente; Deus Se revela a Si mesmo como Senhor e, 

´Senhorio significa liberdade´”, afirma Barth167.  

 

2.2.3 Dogmática eclesiástica 

 

Mondin 168observa que outro aspecto elementar da teologia de Barth é o 

seu caráter eclesiástico. Para Barth, a teologia é uma função da Igreja. Sua 

finalidade é ser um instrumento permanente de autocrítica por parte da Igreja 

em relação à pertinência das categorias filosóficas e das expressões 

                                                 
165 Ibid., p. 128. 
166 Palavra de Deus e palavra do homem in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 27. 
167 Apud GRENZ, S.; OLSON, R., A teologia do século 20, p. 82. 
168 A teologia do século vinte, p. 49-50. 
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lingüísticas que tem utilizado para interpretar e comunicar devidamente a 

Palavra de Deus registrada na Bíblia, que é a sua missão.  

 

O auto-exame precisa ser permanente porque se nem mesmo a Bíblia, 

que documenta a revelação, é idêntica a Palavra de Deus, sua 

correspondência exata, muito menos é a pregação, por melhor que sejam suas 

intenções. A pregação se subsidia de conhecimentos da teologia que se serve 

dos da filosofia e da ciência, ou seja, de conhecimentos, que por mais 

avançados que sejam, são incompletos, falíveis e temporais, e às vezes 

inaptos para transmitirem a Palavra que é completa, perfeita e eterna. Ela só 

transmite a Palavra e esta é efetiva ao receptor, quando ocorre o milagre da 

revelação: “A Palavra de Deus ouvida por ouvidos humanos e proclamada por 

lábios de homens somente é [realmente] a Palavra de Deus, quando o milagre 

acontece. Se assim não for é obra [ou palavra] humana como outra qualquer”, 

assevera Barth169. 

 

Dado o seu caráter eclesiástico a teologia precisa recorrentemente 

lembrar a igreja, isto inclui os teólogos e os pregadores, que a sua vida e sua 

missão devem estar submissas ao Evangelho e que outra mensagem não pode 

ser ressoada na sua pregação que não seja a Palavra de Deus. Isto requer 

avaliar o conteúdo da mensagem eclesiástica e a forma como ela tem sido 

transmitida, a representação que se tem de Deus e o que tem sido interpretado 

como sua vontade, sob o risco da igreja se alienar de sua vocação e se tornar 

insípida ao mundo: 

 

Portanto ela deve examinar como é que ali se fala de Deus, o que é 
que se chama de “Deus” ali, e o que se alega ser vontade e obra de 
Deus. Ela desempenha uma função de vigia contra o constante 
perigo que vida da igreja corre, de cair no engano, no qual de fato 
também cai por vezes, por ser uma igreja de pessoas falíveis, que 
erram e pecam; ela deve resguardar a igreja do engano teológico 
que, se acabasse prevalecendo na igreja, alienaria a igreja de si 
mesma e dela faria um sal sem gosto.170 
 

                                                 
169 Carta aos romanos, p. 566. 
170 BARTH, K., Religião, igreja e teologia in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 197. 
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Barth elenca quatro delimitações para a teologia preservar a sua 

fidelidade a Palavra de Deus.171 

 

2.2.3.1 A teologia não tem autonomia para escolher a verdade que quer 

pregar.  

 

A teologia deve advogar na igreja não as “verdades” escolhidas segundo 

critérios filosóficos, políticos, probabilísticos ou práticos, e sim a verdade 

escolhida para ela por Deus. Sendo serva deste Deus, ela não é senhora de 

sua mensagem, de sua agenda, não tem o direito de escolher a verdade divina 

e sua missão. Quando a teologia perde essa consciência ela passa a deificar 

verdades humanas que, por serem humanas, logo temporais, no mínimo são 

discutíveis, traindo, assim, a sua vocação e negando a si mesma.  

 

 Para Barth, a teologia é a mais livre, mas também a mais comprometida 

das ciências. É a mais livre quando compreende que sua grande 

responsabilidade constitui o seu grande privilégio, a saber, advogar a Palavra 

de Deus, do Senhor dos céus e da terra, sobre a vida e da morte. Quando ela 

tem essa consciência compreende que sua liberdade paradoxalmente reside 

na sujeição a esse Deus totalmente livre. Todavia, quando a teologia acha que 

pode ser autônoma a Deus e livre às suas próprias custas, desprezando a 

superioridade da Palavra de Deus, a sua liberdade indubitavelmente se 

transforma em libertinagem. Ela se torna escrava da academia, dos 

pressupostos filosóficos e das verdades científicas, pois a liberdade teológica, 

para Barth, só existe em Deus, quando a preocupação é reconhecer a Palavra, 

não ser reconhecida pela academia, e obter o louvor humano. 

 

2.2.3.2 A teologia não pode se servir como um ramo ou uma aplicação da 

ciência histórica. 

 

 Conquanto Barth reconheça a historicidade dos documentos bíblicos e o 

método histórico-crítico como o instrumento pelo qual eles devem ser 

                                                 
171 Cf. ibid., p. 195 – 197. 
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pesquisados, ele alerta para a necessidade de, ao analisar os resultados da 

pesquisa, considerar as premissas filosóficas do pesquisador. A consideração 

se faz necessária porque o pesquisador não é neutro nem desinteressado no 

seu trabalho. As suas premissas orientam a escolha do objeto e dos objetivos 

da pesquisa, a coleta e a interpretação dos dados. Por mais objetivo que o 

pesquisador queira ser, sua interpretação sempre será de acordo com suas 

premissas, que podem até ser modificadas ao longo do trabalho, mas por 

outras premissas. Nem mesmo o teólogo ortodoxo e piedoso escapa dessa 

condição. A diferença é que ele não deposita confiança última no seu 

idealismo, positivismo ou ceticismo, mas na Palavra de Deus. 

 

No caso da Bíblia como objeto de pesquisa, se as premissas em relação 

a ela forem meramente filosóficas, destituídas de fé, exclusivamente idealista, 

positivista ou cética, a “verdade histórica” independente encontrada nela pode 

ressoar determinada ideologia, mas não ressoará a Palavra de Deus. Para 

Barth, só ressoará a Palavra de Deus, se a nossa motivação for encontrar nas 

Escrituras um conteúdo divino e eterno. Se for encontrar um conteúdo histórico 

e efêmero, será isto que será encontrado. 

 

Nós sempre encontramos nela o que buscamos e nada mais: 
encontraremos um conteúdo alto e divino se for um conteúdo alto e 
divino o que nós procuramos; um conteúdo histórico e “transitório”, se 
for isto o que buscamos: nada do que quer eu seja , se for isto o que 
procuramos.172  

 

Assim é, porque, não obstante o método utilizado ser o mesmo, a leitura 

que se faz do que é colhido é diferente. Conforme afirma Barth173: “A técnica e 

a metódica serão as mesmas em ambos os casos, mas as questões, ou 

enfoque, os interesses e concomitantemente também o sentido no qual a 

história é investigada serão diferentes.”  

 

 

 

                                                 
172 BARTH, K., Palavra de Deus e palavra do homem, p. 26. 
173 Id., Religião, igreja e teologia in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 196. 
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2.2.3.3 A teologia não pode deificar sua verdade como se fosse a própria 

revelação.  

 

 Se a teologia quer proclamar a Palavra de Deus ela precisa se 

subordinar à revelação, ou seja, tomar consciência que todas as verdades 

humanas, inclusive as suas, visto que, é uma ciência humana, são, na melhor 

das hipóteses, relativas, temporais e incompletas. Não que Barth relativize a 

Palavra de Deus, considera-a processual ou mutável, pelo contrário, 

justamente por considerá-la absoluta e eterna, entende que uma produção 

humana, sujeita a condicionamentos e limitações, como a teologia, não é capaz 

de representá-la em sua plenitude. A teologia não pode ser confundida com a 

própria revelação. Tudo que ela diz é parcial e precisa ser revisto 

constantemente à luz da revelação.  

 

 Barth alerta a teologia contra o perigo, para ele, de natureza gnóstica, de 

se achar acima da revelação e da razão, do eterno e do temporal, do 

transcendente e do imanente, de julgar-se a síntese das contradições, de 

acreditar que pode conjugá-las racionalmente, englobando-as dentro de um 

único sistema lógico. Para Barth, isto é querer se colocar na posição de Deus: 

 

Exatamente isto é o que o gnosticismo de todos os tempos e matizes 
sempre procurou fazer. A partir da perspectiva divina o gnosticismo 
julga poder contemplar em conjunto e relacionar racionalmente razão 
e revelação, Deus e pessoa humana, graça e natureza. O resultado 
sempre foi esse, que ela [a teologia] entendeu a ambos de forma 
errônea. Teologia não é gnosticismo. Teologia não se coloca na 
posição de Deus.174 

 
Barth entende que uma teologia que se preze, isto é, que é obediente a 

Palavra de Deus, sabe que no encontro da revelação com a razão, a primeira 

rege e a segunda é regida, uma fala e a segunda escuta, para testemunhar 

fidedignamente o que Deus transmitiu: “A teologia reconhece a verdade 

humana única e exclusivamente ali onde ocorre isto, onde, portanto, a verdade 

de Deus falou à pessoa humana”.175 

 

                                                 
174 Id., ibid., colchete do comentador, p. 196. 
175 Id., ibid., p. 196. 
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2.2.3.4 A teologia não é conciliação da pessoa humana com Deus. 

 

 A teologia assim como o batismo, a eucaristia, a pregação e as obras de 

caridade, para Barth, não tem o poder de reconciliar a pessoa com Deus. A 

reconciliação é um ato unilateral da parte de Deus, por intermédio de Jesus 

Cristo. Enfatiza que a teologia é uma produção humana que não pode ser 

confundida com a Palavra de Deus: “A teologia é obra humana, ela não é obra 

divina. Ela é serviço prestado à Palavra, ela não é a própria Palavra de 

Deus”.176 Mas, assim o faz, não para desmerecê-la, e sim para contra-atacar as 

cobranças e acusações feitas a ela, por não desempenhar funções que ela não 

desempenha e nem pode desempenhar, simplesmente, porque não fazem 

parte de sua vocação, logo, não são de sua alçada.  

 

Barth deixa claro que a teologia é apenas uma entre as outras funções 

da liturgia da igreja. Nada a mais, porém não menos importante. A ausência de 

uma reflexão autocrítica da igreja em torno de seu fundamento e de sua 

vocação, que é a função da teologia, para ele, indubitavelmente comprometerá 

o todo da vida eclesiástica, comprometendo seriamente a sua saúde. “Entre as 

funções da liturgia eclesiástica, nenhuma deve faltar para que esta não seja 

destruída como um todo”, diz Barth177.  

 

Ele ironiza advertidamente àqueles que sacralizam o desprezo pela 

teologia, pelo trabalho intelectual e pelas formulações doutrinárias da igreja, em 

nome da devoção piedosa, da fé prática, acreditando que a prática pode existir 

sem a teoria: 

 

Tente-se uma vez uma prática sem teoria! Fiquem-se louvando a 
vida, em detrimento do trabalho intelectual, da intuição e da 
confissão! Fique-se enaltecendo a realidade e desprezando a 
verdade! Não demora e se mostrará que essa prática objetivamente 
também não é tudo, também é mera obra humana, a qual, em seu 
isolamento arbitrário, com certeza não será boa obra humana! 178 
 

                                                 
176 Id., ibid., p. 196. 
177 Id., ibid., p. 196. 
178 Id., ibid., p. 197. 
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 Barth está certo de que quando a igreja começa a acreditar que a 

piedade bem-intencionada dispensa uma boa teologia, ou seja, o seu exercício 

de autocrítica, ela começa a percorrer um caminho que a curto, médio ou longo 

prazo desembocará na sua paganização: “Uma igreja sem teologia que preste, 

mais cedo ou mais tarde se transformará necessariamente numa igreja 

pagã”.179  

 

2.3  Teologia e Filosofia 

 

Segundo Mondin180 em matéria de direito há um conflito natural entre 

filosofia e teologia que não se deve apenas a diferença de espécie do objeto, 

natural para a filosofia, e sobrenatural para a teologia, e de princípio 

cognoscente, razão para a filosofia, e fé para a teologia, conforme ensinam os 

teólogos católicos. Deve-se também a uma incompatibilidade efetiva que se 

manifesta quando ocorre a encarnação, isto é, quando o conteúdo divino, 

Jesus Cristo, se revela através das formas humanas de conhecimento 

escancarando a contradição ontológica entre a existência humana e Deus, 

entre razão e revelação. Sem a encarnação não é possível tomarmos 

consciência de tal contradição. Com a encarnação as contradições se 

superam, a imperfeição do que é humano é aperfeiçoada pelo que é divino: “A 

contradição é superada pela Encarnação de Deus na carne humana e em tudo 

aquilo que pertence ao homem: linguagem, categorias mentais, conceitos 

científicos”, afirma Mondin.181 

 

A teologia, para Barth, é composta por dois elementos, um formal, 

correspondente à filosofia, e o outro material, correspondente à revelação. A 

filosofia, qualquer que seja o seu gênero, tem que ser sempre uma forma 

acidental, isto é, sua presença não pode alterar a substância, ou seja, a 

revelação, pelo contrário, tem que ser alterada por ela. A filosofia deve ser 

sempre serva da teologia, esta serva das Escrituras Sagradas, e esta serva de 

Jesus Cristo. Quando assim não é, a teologia trai o seu axioma maior, faz ruir o 

                                                 
179 Id., ibid., p. 197. 
180 Teologia do século vinte, p. 51.  
181 Ibid., p. 51 
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seu fundamento, que outro não é, senão a primeira sentença do decálogo 

mosaico: “No lugar em que estão os axiomas nas outras ciências, encontra-se 

na teologia antes de todo e qualquer pensamento e pronunciamento teológico, 

em sua fonte ou raiz, a ordem: Não terás outros deuses diante de mim!”.182  

 

Lutero é reportado por Barth para mostrar que não são apenas os ídolos 

pagãos e os santos do papado que são exemplos de outros deuses, mas 

também o dinheiro, a inteligência, o prestígio, a moral e as boas obras podem 

se tornar deuses, ou seja, objetos nos quais se deposita a esperança, a fé e se 

entrega o coração como fundamentos de segurança pessoal. A teologia 

desobedece ao mandamento de não ter outros deuses quando teorias e 

filosofias ocupam o lugar de Jesus Cristo, o Deus encarnado, como axioma, ou 

seja, como premissa última e decisiva, que determina e prova a validade de 

todas as outras sentenças teológicas, porque prova a si mesma. Ela 

desobedece ao mandamento quando busca o reconhecimento acadêmico, o 

prestígio cultural, não a glória de Deus, ser fiel a Jesus Cristo, conforme 

revelado na Bíblia.183 

 

Barth aborda recorrentemente de modo crítico às relações entre filosofia 

e teologia para sinalizar à Igreja a necessidade dela continuamente verificar se 

uma determinada filosofia tem sido adequada como forma da Palavra de Deus, 

e se a mensagem cristã não está se subordinando a pressupostos filosóficos, 

pois quando isto acontece, o conteúdo, ou seja, a revelação é inevitavelmente 

distorcida. Passa-se a produzir teologias naturais que mesmo com as 

melhoram das intenções acabam por transformar a revelação em não-

revelação, negando a divindade de Jesus Cristo: 

 

A lógica da questão determina que, ao abrirmos uma pequena 
brecha que seja para teologia natural, segue necessariamente uma 
negação da revelação de Deus em Jesus Cristo. Uma teologia 
natural que não luta para ser absoluta não é uma teologia natural. E 
dar lugar a ela é o mesmo que abrir – ainda que não 
intencionalmente – o caminho que leva a sua soberania exclusiva.184 

                                                 
182 BARTH, K., O primeiro mandamento como axioma teológico in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, 
p. 133. 
183 Cf. id., ibid, p. 127, 132. 
184 BARTH, K., apud  GRENZ, S.; OLSON, R., A teologia do século XX, p. 81.  
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 Conforme observa Ricardo Gouvêa185 no prefácio à edição brasileira da 

obra barthiana “Carta aos romanos”, Barth condena a dependência da teologia 

à filosofia, promovida pelo liberalismo teológico, por ter levado o racionalismo a 

se apossar do pensamento teológico. Segundo ele, a teologia não precisa de 

critérios não-teológicos para se justificar, porquanto ela tem seu próprio nexo-

lógico interno. A teologia se justifica unicamente no Evangelho de Jesus Cristo. 

Nenhuma estrutura epistemológica e nenhum aparato filosófico podem 

sobrepor-se à forma e à linguagem do Evangelho.  

 

Barth critica duramente tanto o catolicismo como o protestantismo liberal 

romano porque ambos, segundo ele, por linhas teológicas diferentes se 

curvaram à filosofia, deixaram que ela ditasse as formas de apreensão do 

material revelado na Bíblia, moldando-o de acordo com seus pressupostos. 

Embora Barth, como registra Küng186, reconhecesse que a subordinação do 

protestantismo liberal foi mais servil, admitindo que o catolicismo tenha 

conservado mais da essência do cristianismo, do que o protestantismo de 

Friedrich Schleiermacher (1738-1834)187.  

 

A causa comum dessa distorção, para Barth, é a desconsideração da 

diferença ontológica entre Deus e a humanidade, de suas infinitas diferenças 

qualitativas, manifesta quando se tenta estabelecer uma linha de continuidade 

entre revelação e razão.  

 

                                                 
185 Cf. BARTH, K., Carta aos  romanos, p. 8.  
186Os grandes pensadores do cristianismo, p. 191.  
187 Teólogo e pastor luterano, natural de Breslau, Alemanha. Schleiermacher é considerado o patrono do 
liberalismo teológico. Segundo ele, o critério maior da experiência religiosa não é o dogma ou a Bíblia, 
mas a Gefühl. Este termo alemão que costuma ser traduzido como sentimento, é melhor traduzido, 
segundo Olson, como “consciência íntima profunda”. Cf. História da teologia cristã, p. 558. A Gefühl, 
para Schleiermacher, é uma predisposição genérica da humanidade que, na condição de finita, anseia por 
encontrar o infinito, Deus. As religiões são formas específicas e qualitativamente desiguais de se 
vivenciar a Gefühl. “Portanto, as religiões não devem ser divididas em falsas e verdadeiras, mas quanto 
aos seus relativos graus de eficiência. Todos os progressos da religião na história são verdadeira 
revelação; em algum sentido, uma plena manifestação do Deus imanente”, diz o teólogo alemão (Apud 
CONSTANZA, JOSÉ ROBERTO, As raízes históricas do liberalismo teológico. Fides Reformata. São 
Paulo 2005, v. 10, n. 1, 2005).  
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Conforme observa Küng188 o protesto de Barth foi bidirecional. Pela 

direita protesta contra um catolicismo romano que na esteira do escolasticismo 

e do Vaticano I teria colocado Deus e o ser humano no mesmo patamar, ao 

fazer sínteses entre o natural e o sobrenatural, a razão e a fé, a filosofia e a 

teologia. “É precisamente na mariologia e no culto mariológico que se torna 

manifesta a heresia da Igreja católica-romana. A partir desta heresia é que se 

devem compreender todas as suas outras heresias”, afirma Barth.189  

 

Os dogmas marianos, a assunção de Maria e a sua devoção, por 

exemplo, e o da infalibilidade papal, além da não-exclusividade das Escrituras 

e do peso da Tradição na dogmática católica, para Barth, são heresias que 

comprovam as conseqüências inexoravelmente fatídicas que para serem 

desencadeadas, basta uma simples relativização do princípio da infinita 

diferença qualitativa.  

 

Pela esquerda, Barth protesta contra o protestantismo liberal que em 

prosseguimento a Schleiermacher teria mudado o foco de Deus e sua 

revelação, e o concentrado na religiosidade e na piedade humanas. Küng 

comenta e indaga: 

 

Para Barth, o facto de tanto o catolicismo romano como o 
neoprotestantismo liberal se terem adaptado, de uma forma acrítica, 
ao sistema político vigente (primeiro, ao imperador e à sua política 
belicista, depois, ao nacional-socialismo), não era um acaso, mas 
sim o resultado de sua ‘teologia natural’. Não teria sido em 
conseqüência deste nivelamento entre Deus e os ser humano que os 
“cristãos alemães”, de origem protestante, tinham visto no nacional-
socialismo uma espécie de revelação e em Adolfo Hitler um novo 
Lutero – porque estabeleceu a unidade entre cristianismo e 
germanismo – senão mesmo, um novo Cristo? Não teria sido em 
conseqüência desta analogia do ser entre Deus e o ser humano que 
algumas figuras proeminentes da teologia neo-escolástica (Karl 
Adam e Michael Schmaus) tinham defendido o nacional-socialismo, 
uma vez que seus objetivos, ao nível da Natureza, coincidiam com 
os do cristianismo católico, ao nível sobrenatural: ordem, unidade, 
disciplina e princípios de autoridade?190 

 

                                                 
188 Os grandes pensadores do cristianismo, p. 191. 
189 Apud .ibid., p. 183. 
190Ibid., p. 183-184, grifo do autor. 
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A única posição aceitável para a filosofia na teologia barthiana é a de 

sujeição à Palavra de Deus. É na sujeição que os pressupostos filosóficos que 

todos nós consciente ou inconscientemente temos, e que condicionam nosso 

olhar teológico, são moldados pela Palavra ou até mesmo descartados quando 

não se subordinam a ela.  

 

2.4 A Bíblia e a Palavra de Deus 
 

No contra-fluxo de sua época Barth restitui à Bíblia a dignidade de 

Escritura Sagrada, de livro inspirado, e sua autoridade sobre a Igreja. Barth 

reage contra a tendência humanista que dominava o protestantismo europeu 

que reduziu a Bíblia a um livro de história da religião judaico-cristã, a uma 

coletânea de textos que documenta experiências religiosas e a evolução na 

percepção de Deus, a ser examinada pelo método histórico-crítico.  

 

 Barth recoloca a Bíblia como critério de validade do pensamento 

teológico, ou seja, todo dogma e toda doutrina devem estar fundamentados 

nela, caso contrário levará a Igreja a se desviar em reflexões supérfluas que 

comprometem a sua missão, que é proclamar a Palavra de Deus. A 

experiência religiosa por mais sublime que seja é sempre secundária, um 

derivativo divino, uma forma, não o conteúdo da revelação. 

 

No fim, o que conta é saber se determinado dogma encontra-se nas 
Escrituras. Caso contrário, certamente será supérfluo, pois teremos 
de afirmar em relação a ele que se trata de algo que leva a igreja a 
se distrair com outros assuntos e não faz justiça a tarefa científica 
conferida a esse dogma pela natureza problemática de sua 
proclamação.191 

 

Entretanto, a despeito de afirmar sua inspiração divina, Barth não 

identifica a Bíblia ontologicamente como a Palavra de Deus. Assim como 

afirma sua inspiração divina afirma a humanidade dos seus autores e 

personagens no registro de suas experiências. Não obstante, o seu 

testemunho, da mais alta excelência, da Palavra, que a habilitou ser o 

instrumento concreto da Igreja Cristã e, por intermédio do qual ela recorda o 

                                                 
191 BARTH, K., apud GRENZ, S. e OLSO, R., A teologia do século 20, p. 84.  
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testemunho da revelação, orienta a sua pregação e a guia na espera da 

revelação futura, não pode ser considerada sinônima de Palavra de Deus, visto 

que, ela é uma produção humana, cultural e historicamente condicionada no 

registro da Palavra, portanto imperfeita.  

 

Temos de notar que nos foi necessário dizer, a propósito deste livro 
(a Bíblia), que ele é um testemunho da revelação divina. Esta 
observação implica numa delimitação; distinguimos a Bíblia como tal 
da própria revelação. Um testemunho não é, jamais, idêntico a seu 
objeto. Efetivamente, é através de palavras humanas, transcritas por 
homens, que temos ouvido falar da soberania do Deus Trino. A 
saber, quando estudamos a Bíblia, temos que nos ater primeiro a um 
testemunho escrito, que não coincide automaticamente com a 
revelação, mas que apenas dá testemunho da mesma, e nisto 
consiste sua própria limitação.192 

 

Para se compreender devidamente a Bíblia é preciso considerar tanto a 

sua santidade quanto a sua humanidade. Assim como a divindade de Jesus, a 

santidade das Escrituras também não pode ser usada como pretexto para 

negligenciar sua humanidade. E considerar a sua humanidade implica em 

reconhecer que ela precisa ser estudada historicamente, mesmo nas 

passagens em que o autor ou o personagem reivindica expressar um mandato 

divino. Porém, para se manter o equilíbrio na abordagem e não se perder na 

compreensão da Bíblia, é preciso reconhecer que seus escritos apontam para 

um “fato” e um “objeto” que a transcende, a saber, a revelação da Palavra de 

Deus. E é à luz dessa revelação que o testemunho humano deve ser 

compreendido.193  

 

A inspiração literal do texto bíblico, na acepção de Barth, não requer a 

suposição de que o mesmo seja dotado de uma virtude mágica, nem que seja 

infalível, tampouco que o escritor ou o personagem bíblico, portadores da 

mensagem, tenham sido pessoas de virtude moral acima da média: “A 

inspiração literal não implica a infalibilidade lingüística, histórica e teológica do 

texto escriturístico, tanto quanto grandeza humana”, diz Barth.194 A inspiração 

da Bíblia supõe o milagre de Deus que pela sua graça e misericórdia decidiu 

falar através dela apesar de suas imperfeições e das de seus autores. Ou seja, 

                                                 
192 Id. in Conceito dialético de revelação: FERREIRA, JULIO, Antologia Teológica, p. 55.  
193 Cf. id., ibid in: ibid., p. 56 – 57.  
194 Id, ibid. in: ibid., p. 60. 
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para Barth, a Bíblia não é, em sim mesma, a Palavra de Deus, mas ela se torna 

quando Deus, em Jesus Cristo, se revela por intermédio dela, isto é, quando 

num evento salvífico, transforma suas imperfeitas palavras em sua perfeita 

Palavra, tornando o objeto em sujeito.  

 

A revelação não busca somente a nossa atitude de recepção; ela o 
consegue. Ela é capaz de se tornar um objeto que nos constrange à 
objetividade. A revelação atestada pela palavra humana da Bíblia 
confere a essa palavra uma majestade que falta completamente aos 
nossos propósitos habituais.195  

 

2.5 Totalmente Outro 

 

Em protesto ao liberalismo que creditou à razão a capacidade de 

conhecer a Deus, que a nivelou à fé, ao instrumentalizar a filosofia e a ciência 

como mediadoras, e relativizou a transcendência de Deus ao postular a 

continuidade entre a revelação e o conhecimento humano, Barth afirmou a total 

soberania de Deus e sua infinita diferença qualitativa em relação à 

humanidade. 

 

Há uma infinita diferença qualitativa entre Deus e o ser humano, isto é, a 

alteridade entre eles é total, são essências diferentes. Não se trata de uma 

diferença de tamanho, grau ou gênero. Entre eles há um abismo naturalmente 

intransponível, porque a transcendência de Deus a sua criação é totalmente 

absoluta; logo, a razão, como uma faculdade humana é incapaz de, por ela 

mesma, conhecê-lo, de compreender os mistérios de sua revelação. Ele é 

sempre um faculdade tutorada, um acessório da fé. 

 

Conforme Barth se Deus pudesse ser conhecido segundo o 

entendimento o humano, categorizado em esquemas lógicos ele seria um não-

Deus: 

 

O Deus que pudéssemos conhecer em termos de grandezas 
condizentes com o entendimento humano ou como causa em uma 
série de acontecimentos, ou na forma de partido [ou parte] entre 
partidos, não seria o Princípio [o “Alfa”], o Absoluto, o Eterno, nem 

                                                 
195 Id., ibid.In: ibid., p. 57.  
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seria o Deus pessoal [personalíssimo de cada indivíduo], mas seria o 
Não-Deus [generalizado e comum ao mundo]; [este próprio Não-
Deus] qual imagem e semelhança do Deus verdadeiro que nos leva 
(inevitavelmente) ao ponto onde a objeção tem de aflorar, aponta 
para além de si mesmo e se anula para a honra de Deus e de Deus 
somente.196 

 

Todavia, como a liberdade do agir de Deus na história também é 

totalmente absoluta, o abismo pode ser transposto por intermédio da revelação 

da Palavra de Deus, a saber, Jesus Cristo, numa ação unilateral da parte de 

Deus, ou seja, sem participação humana. Quando a Palavra de Deus assim se 

revela, a razão fica protegida de todo engano no raciocínio e se torna um 

instrumento eficaz de reconhecimento da Revelação.  

 

2.6 Analogia da fé 

 

O método analógico adotado por Barth em substituição ao dialético 

difere do utilizado por Tomás de Aquino. Este empregava o método da analogia 

do ser, por acreditar que dada às semelhanças entre Deus e o ser humano, era 

possível, por intermédio da razão, o segundo ter um conhecimento natural do 

primeiro. O que para Barth é impossível. Ele se opõe a esse método porque 

entende que ele reflete a presunção humana de querer falar do criador como 

se fosse uma criatura. Barth considerava tão danosa as implicações da 

analogia do ser que, conforme registra Gibelini,197 atribui o método a uma 

invenção do anticristo. Ponderava com certa ironia que a única razão séria para 

não se tornar católico, era porque, segundo ele, a igreja romana adotava esse 

método. Todas as outras razões apresentadas são pueris e sem importância 

diante da analogia do ser. Gouvêa observa, para Barth não há nenhuma 

continuidade entre Deus e o ser humano, o evangelho e a cultura: 

 

Desta forma, Barth rejeitava todos os diferentes pontos-de-contato 
sugeridos pelas correntes teológicas pós-iluministas: o senso moral 
humano, auto-consciência do espírito, o sentimento humano de 
dependência absoluta de Deus, a racionalidade humana e a 
civilização, tanto quanto pontos-de-contato católico-romanos e mais 
conservadores como piedade e espiritualidade ou confiança e 
participação na igreja institucional. (in:Bart, 2003, p.7) 

                                                 
196 Carta aos romanos, p. 542. 
197 GIBELINI, ROSINO, A teologia do século XX, p. 27.  
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 O fato de usarmos significantes comuns, por exemplo, olho, ouvido, 

boca, mão e coração, para falarmos tanto da criatura quanto do criador, não 

significa que em ambos os casos eles tenham o mesmo significado. Por uma 

razão óbvia, eles estão em planos desiguais. “Uma igualdade dessa espécie 

significaria que Deus cessou de ser Deus e tornou-se uma simples criatura, ou 

então que o homem tornou-se Deus”, diz Barth198. Quando nos referimos 

autenticamente a Deus como Senhor, Criador, Reconciliador e Redentor não é 

porque conhecemos outros entes naturais, outros senhores e senhorios, que 

servem de fontes analógicas. Não é em decorrência da sublimação de 

representações paternas. Nem de uma idéia de senhorio humano, elevada a 

enésima potência. É porque conhecemos de fato a Deus como senhor, criador, 

reconciliador e redentor. Não se pode dizer nem que se deve em parte ao 

nosso conhecimento humano e parte à revelação. Deve-se integralmente à 

revelação de Deus.199  

 

 Contudo, não deve pensar que os significantes diferem totalmente em 

seus significados humanos, quando são emprestados à divindade. Se assim 

fosse seria impossível falar sobre Deus, transmitir algum conhecimento positivo 

sobre ele. Só seria possível fazer teologia negativa. A linguagem é um dom de 

Deus, dado não apenas para os seres humanos se comunicarem entre si, mas 

também para falarem com ele e sobre ele. O problema, para Barth, é quando 

não se tem consciência de que as palavras que se usa para descrever aos 

entes naturais quando utilizadas em relação a Deus são sempre analógicas. 

Pois, conforme ele diz: “Ao invés de igualdade e disparidade, ´analogia` 

significa semelhança, isto é, correspondência e acordo parcial”. 200 E é analogia 

da fé e não do ser, porque a da fé está sempre sujeita a revelação da graça de 

Deus. Parte do pressuposto de que quando isto ocorre o sujeito cognoscente e 

seus instrumentos cognitivos, se tornam portadores e transmissores eficazes 

do conhecimento divino.201 

 

                                                 
198 Apud MONDIN, B., Os grandes teólogos do século vinte, p. 56 
199 Cf. MONDIN, B., ibid., p. 58 
200 Apud  ibid., p. 56. 
201 Cf. apud  ibid., p. 58. 
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2.7 Humanidade de Deus 

 

Da apologia de Barth à infinita diferença qualitativa entre Deus e o ser 

humano, de sua ênfase na transcendência divina não se deve deduzir a 

desconsideração da imanência. Sua afirmação enfática da divindade de Deus 

não implica a negação da humanidade do mesmo. Barth reconhece que deu 

margem a essa especulação ao enfatizar em demasia a transcendência de 

Deus. Admite que na intenção de salvaguardar o cristianismo do liberalismo 

teológico, hegemônico no protestantismo europeu, acabou proclamando a 

transcendência de uma forma um pouco desumana, quase incorrendo numa 

outra heresia, o docetismo: “Tudo isso, por melhor que fosse a intenção e por 

mais razão que tivesse, era dito de modo um pouco desumano e, em parte, 

novamente de modo heretizante, só que agora na direção contrária”, diz 

Barth.202  

 

Barth, porém, ressalva que sua reação se compreende pelo 

unilateralismo da teologia liberal, que a seu ver, enalteceu a imanência e 

rebaixou a transcendência divina, traduziu a divindade de Jesus como uma 

humanidade exaltada, e engrandeceu o ser humano às custas de Deus, 

transformado o cristianismo numa religião antropocêntrica e humanista. O 

liberalismo, para ele, estava prestes a transformar o Deus senhor, criador e 

redentor, que propõe e se contrapõe ao ser humano, que o chama a participar 

de sua história, numa mera representação piedosa, símbolo de verdades 

subjetivas.203  

  

O Deus, totalmente outro, apregoado por Barth, não é um ser todo-

poderoso inacessível e impassível ao ser humano, que existe apenas em si e 

para si, aprisionado na sua divindade. Poderia assim ser, porque ele não 

precisa de outro ser para subsistir, não depende do ser humano para nada. 

Mas, na sua liberdade soberana escolheu existir conosco e agir por nós, ou 

seja, em nos amar, e, ter comunhão conosco, mesmo podendo ser alheio a nós 

e inclusive nos odiar e agir contra nós, já que é senhor de si mesmo, sua 

                                                 
202 Humanidade de Deus in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor , p. 392.  
203 Cf. .ibid in: ibid., p. 390.  
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vontade não é arbitrada por nenhuma justiça humana, ele próprio é a medida 

de sua justiça.204  

 

A vontade de Deus a favor da humanidade é explicitada na encarnação. 

Ao se revelar em Jesus Cristo, Deus mostra que sua onipotência não é 

aterrorizadora, e sim misericordiosa, que ele se impõe e também se entrega, 

que é senhor e também servo, rei e o irmão do ser humano, o juiz da 

humanidade, mas também o julgado, condenado em favor dela. “Justamente 

em vista de Jesus Cristo, também está decidido que a divindade de Deus não 

exclui, mas inclui sua humanidade”, diz Barth.205 

 

Com efeito, em Jesus Cristo, a divindade e a humanidade de Deus se 

conjugam perfeitamente, visto que, ele é a exclusiva Palavra do Deus cuja 

divindade se reconhece na sua humanidade. Barth indaga: 

 

Não é assim que em Jesus Cristo, conforme ele nos é testemunhado 
na Sagrada Escritura, justamente a divindade autêntica também 
abrange a humanidade autêntica? Ali temos o pai que se compadece 
de seu filho perdido, o rei que se compadece de seu devedor 
insolvente, o samaritano que se compadece da vítima dos 
salteadores, que o aceita na ação tão inesperada quanto generosa e 
radical de sua compaixão.206 

 

 Gibelini comenta que a primeira reviravolta na teologia de Barth, que 

revigorou a divindade de Deus, foi uma ruptura radical com a teologia liberal, 

uma guinada de 180 graus. E a segunda foi uma “retratação”, uma correção de 

rumo, um reajuste da linguagem da teologia, uma reabertura à linguagem 

secular popular, dos jornais, da literatura e até da filosofia conforme a utilidade. 

Ele sintetiza a variação na teologia de Barth - pós-ruptura com a teologia liberal 

– em duas fases. Na fase dialética de “Carta aos romanos” o ponto central é 

que Deus é Deus, e o mundo é o mundo. Não há nenhuma via de acesso do 

mundo em direção a Deus. O encontro entre Deus e o mundo é sempre 

iniciativa do primeiro, e é um encontro de juízo crítico, “é um tocar o mundo 

tangencialmente que delimita e separa o mundo novo do velho”, diz Gibelini207. 

                                                 
204 Cf. id., ibid. in: ibid., p. 396-397. 
205 Cf. id., ibid. in: ibid., p. 396.  
206 A humanidade de Deus in: ALTMANN, W. Dádiva e louvor, p. 397 
207 Cf. A teologia do século XX, p. 30. 
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No período da “Dogmática eclesiástica”, outros pontos centrais vão se 

sedimentando. Deus é Deus, mas é Deus para o mundo; a imagem do 

“totalmente outro” é sucedida pela figura do Deus que ama e que, por isso, se 

aproxima do mundo; e a ênfase na infinita diferença qualitativa entre Deus e a 

humanidade é redirecionada para a aliança, a reconciliação e a redenção 

promovida por Deus. “Deus encontra o mundo em sua Palavra, em Jesus 

Cristo: daí se segue a concentração cristológica subseqüente ao enfoque 

escatológico do período dialético”, afirma Gibelini208. 

 

2.8  Deus e a História 

 

Conforme Ferreira, F. 209 observa, Barth segue uma tendência kantiana 

ao fazer distinção entre historie e geschichte. Estes dois termos alemães 

significam história, mas em sentidos diferentes. Historie é a história secular, 

que se desenrola no tempo e no espaço, protagonizada pelo ser humano, cujas 

ações na sociedade se conjugam e desencadeiam num relativo nexo causal. 

Seria semelhante ao que Imannuel Kant (1724-1804), filósofo alemão, entende 

por mundo dos fenômenos, da matéria, o quê é assimilável aos sentidos. E 

geschite é a meta-história, isto é, a história da salvação, que transcorreu na 

eternidade, protagonizada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. A historie da 

vida de Jesus é a geschite do cordeiro conhecido e imolado antes da fundação 

do mundo.210  

 

Assim como Adão, Cristo não é um personagem da historie. O pecado 

legado pelo primeiro e a justificação legada pelo segundo à humanidade, estão 

no domínio da geschite: “Semelhantemente, a  entrada do pecado, no mundo 

por Adão, não é uma ocorrência que se possa situar historicamente, em 

qualquer sentido.”211 São eventos que se atualizam no tempo, cortam a 

historie, mas a natureza deles é transcendental: 

 

                                                 
208 Ibid.  
209 Cf. Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. In: Fides 
reformata, p. 42. 
210 Cf. 1ª Pedro 1.19,20; Apocalipse 13.8b 
211 BARTH, K., Carta aos romanos, p. 265. 
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Assim como a justificação que Cristo trouxe ao mundo não se prende 
a uma data histórica, mas é perene, ubíqua e transcendental, e os 
homem podem se apropriar dela a todo tempo, mediante a fé, assim 
também a queda em Adão não diz respeito a um acontecimento – um 
determinado evento histórico do qual a humanidade, hoje sofre as 
conseqüências por hereditariedade, mas é um pecado transcendental 
que consiste na imemorial propensão do ser humano de voltar as 
costas a Deus, ao que é “novo”, para correr empós o que é velho, 
para buscar o “não-Deus” deste mundo.212 

 

A postura de Barth perante os eventos históricos de forte impacto, que 

ocorreram em sua época como, o nazismo e as duas guerras mundiais, foi 

semelhante a dos antigos profetas de Israel e de Judá. Conforme atesta 

Mondin213, “por um lado, perscruta os desígnos neles ocultos por Deus e, por 

outro lado, avalia sua conformidade ou não com suas intenções”. 

 

O movimento de Deus na história não se origina no tempo e no espaço, 

nas contingências dos fatos, por isso não pode ser identificado com o 

socialismo marxista ou religioso, com a social-democracia, nem com o 

cristianismo, ele é totalmente transcendente. Ele se serve, sim, dos 

movimentos políticos e religiosos, perpassando-os verticalmente de cima para 

baixo, como seu motor oculto, para comunicar a sua revelação paradoxal e 

imprimir a sua história, mas não depende e fica sujeito a eles, é sempre 

soberano.  

 

A eternidade postulada por Barth tem semelhanças com o mundo do 

noumenon, das formas puras, postulado por Kant, que é inacessível ao 

conhecimento empírico. O mundo que a metafísica se ocupa ingloriamente, 

segundo Kant, pois especulações sobre a existência de Deus, a liberdade 

humana e a imortalidade da alma são estéreis já que não preenchem um dos 

pré-requisitos do conhecimento humano, que é a experiência sensível. A 

existência de Deus, por exemplo, não pode ser afirmada ou negada porque a 

razão não pode alcançá-lo. 

 

Por um lado, Barth partilha com Kant a descrença na razão como meio 

de conhecer a Deus. Para Barth, porém, essa descrença não se deve apenas a 

                                                 
212 Ibid, p. 265. 
213Os grandes teólogos do século vinte, p. 41. 
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uma limitação física, de ordem prática, mas à limitação imposta pelo pecado, 

que impede a razão de, por esforço próprio, conhecer a Palavra de Deus. Na 

perspectiva barthiana toda teologia condicionada pela razão, por melhores que 

sejam suas intenções, não passará de antropologia, de uma projeção do ego 

do autor, uma obra à sua imagem e semelhança. 

 

Por outro lado, Barth difere de Kant ao afirmar a objetividade da Palavra 

de Deus, da revelação de Jesus Cristo, que toca o mundo sensível, abrindo a 

consciência humana ao conhecimento de Deus, que é fruto exclusivo de seu 

agir no espírito humano. Não se trata simplesmente de um processo de 

assimilação da consciência. Trata-se de um milagre.  Ele se revela de modo 

surpreendente, irrompe na consciência humana como o “totalmente outro”, e 

produz o milagre da fé. “Abre-se à pessoa uma possibilidade e realidade nova 

por natureza”, afirma Barth214 E pela fé o indivíduo toma consciência das 

estruturas de morte que operam na vida terrena, regidas por leis autônomas e 

seculares, na ciência, na política, na economia e na cultura, O mundo se 

desencanta para ele, sua alma se inquieta pelo estado real das coisas, todavia 

ele não entra em desespero, não pede a morte, porque a mesma fé o impele 

ao enfrentamento profético, isto é, a se posicionar de modo crítico e propositivo 

à sociedade, baseado não mais em critérios políticos e ideológicos, e sim no 

Evangelho, na Palavra de Deus, em Jesus Cristo. A vida terrena passa assim a 

ser percebida e avaliada a partir da vida eterna, e o medo cede lugar à 

esperança, porque o sujeito é assegurado pela fé de que Deus está com ele e, 

por isso, ele assume o risco de caminhar com Deus neste mundo.215 

 

2.9 Crítica da religião 

 

Barth faz distinção entre o Evangelho e o cristianismo, a religião cristã. 

Discriminação que estende entre Igreja e cristandade. Para ele, a religião, seja 

qual for a sua natureza, da mais rude a mais sofisticada, mesmo em se 

tratando do cristianismo, não passa de um fenômeno histórico, de uma 

construção humana que reflete a presunção do ser humano de querer chegar 

                                                 
214 O cristão na sociedade  in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 26.  
215 Cf. id., ibid., in: ALTMANN, W., 1986, p. 26-27.  
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até Deus pelos seus próprios caminhos. Ela retrata de forma multifacetada a 

arrogância de se querer explicar o divino em categorias humanas, de codificar 

a verdade sobrenatural por meio de juízos éticos e estéticos, e de modelar o 

sagrado ao seu gosto e instrumentalizá-lo conforme seus interesses:216 

 

Todo esse vasto mundo, tão rico em aparência de culto a Deus, 
exibindo desde a mais grosseira superstição até o mais refinado 
espiritualismo, e que vai do mais honesto aclaramento até a mais 
suculenta prática metafísica tem, perante Deus, o aspecto de 
arrogância [atrevimento, irreverência, abuso] e, perante os homens, 
com mui justa razão, o aspecto de fantasmagoria; exala tanto para 
cima como para baixo, um forte odor de dúvida.217 

 

As religiões, para o teólogo suíço, são perspectivas humanas sobre 

Deus. Logo, são leituras deturpadas, pelo simples fato de que a Queda218 

quebrou totalmente a unidade da criatura com o criador, deixando o ser 

humano preso ao caos, cativo num mundo disforme, jogado ao léu, sob a ação 

de forças naturais, anímicas e sociais, cego em relação o caminho de Deus. 

Por isso, o busca – mesmo não tendo muitas vezes consciência disso -, mas 

não o encontra, embora empreenda múltiplos caminhos para isso, isto é, 

construa diversas religiões e filosofias. Essa busca é vã porque não há 

nenhuma centelha divina no ser humano que o possibilite encontrar a Deus por 

seus próprios caminhos, e que o permita ter insights sobre a verdade eterna. 

Ou seja, a reconciliação com Deus é uma impossibilidade humana. 

 

O homem, neste mundo, está em cativeiro. Nenhuma luz adicional 
encontraremos se nos aprofundarmos na conscientização de nossas 
limitações humanas, antes, sentir-nos-emos cada vez mais distantes 
de Deus; ficaremos mais compenetrados da enormidade de nossa 
queda e as seqüelas serão cada vez maiores do que, sequer nos 
permitiremos sonhar.219 

 

 O Evangelho se diferencia das religiões porque ele é a perspectiva da 

parte de Deus, ou seja, é a visão daquele que é perfeito e eterno. Não é uma 

religião ou uma filosofia, forjadas por seres imperfeitos e mortais. É o poder de 

                                                 
216 BARTH, K., Carta aos romanos, p. 41-42. 
217 Ibid., p. 214, colchete do comentador. 
218 O termo alude a saga bíblica da criação, especificamente a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, 
feita por Deus, por eles terem desobedecido  sua ordem e comido do árvore do conhecimento do bem e do 
mal. Essa desobediência teria acarretado a entrada do pecado no mundo.  
219 BARTH, op. cit., p. 41 



107 
 

Deus para a salvação de todo aquele que crer. Poder personificado em Jesus 

Cristo, por meio de quem é possível o que é impossível para a criatura, a 

saber, reconciliar-se com o seu criador, e ser salva desse mundo tenebroso. 

Pela fé no Evangelho é possível seres imperfeitos apreenderem a perfeita 

verdade, seres mortais serem absorvidos pela imortalidade, pecadores se 

tornarem santos.220 

 

 Quando a Igreja deixa de se balizar pelo Evangelho, de tê-lo como 

padrão exclusivo de referência, e passa a moldar sua mensagem e sua 

vivência de acordo com as filosofias seculares, ela deixa de ser sal da terra e 

luz do mundo, e se torna um perigoso restolho religioso. Ao deturpar o 

Evangelho para se tornar agradável à sua época, para ser aceita pela 

sociedade, ou para ambicionar o poder temporal, a comunidade cristã vira 

cristandade, isto é, uma religião comprometida com os valores terrenos.221 

 

A passagem do domínio da religião para o domínio do Evangelho, ou 

seja, de Jesus, significa o abandono de uma escrituração por outra totalmente 

nova, inédita, na contabilidade relacional entre Deus e a humanidade. Na 

escrituração religiosa a contabilidade se estrutura basicamente em duas 

modalidades. Em uma se pratica obras, se faz ritos, sacrifícios e oferendas, 

conforme a prescrição religiosa, na expectativa de que assim pode reivindicar 

um crédito com a divindade. Na outra, se acredita que Deus favorecerá uma 

pessoa, converterá um descrente de seu mau procedimento, e mudará a 

conjuntura de uma sociedade por causa do esforço missionário e da oração 

piedosa de alguém. 222 

 

Na contabilidade do Evangelho de Jesus, não existem ações que tornem 

o ser humano merecedor da benção divina, nem que possam desencadear a 

ação de Deus, constrangendo-o a agir de determinada maneira. Tudo é graça. 

Seja o sim, seja o não divino. Não existe um “antes” ou um “depois” que podem 

ser medidos em termos de tempo e que condicione o plano divino, que Barth 

                                                 
220 Ibid., p. 42. 
221 Ibid., p. 40-41. 
222 Ibid., p. 167. 
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entende que está, pelo menos de forma latente, em todas as religiões. Toda a 

aparente participação humana na história da salvação - por exemplo, 

catequese, testemunho, piedade e obras -, está condicionada em Deus, nos 

termos estabelecidos por ele. Portanto, a retribuição, a resposta e o julgamento 

feitos por Deus ao ser humano, na contabilidade do Evangelho, devem ser 

entendidos nesses termos, ou seja, tendo Deus como critério, como padrão 

valorativo, não uma ética religiosa. Como há uma infinita diferença qualitativa 

entre Deus e a humanidade, essa realidade é humanamente indiscernível, 

ininteligível, só é possível de ser vivida pela fé. Ao querer explicar essa 

verdade em categorias lógicas, ou seja, fugir do paradoxo da fé, o individuo 

inevitavelmente cai no auto-engano religioso, passando a se estribar no seu 

entendimento ou na sua própria fé, ao invés de em Deus.223 E ter fé, para 

Barth, significa amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecê-lo como ele é, 

não como pensamos ou gostaríamos que ele fosse, e se sujeitar a sua 

indefectível justiça.224 

 

Significa, então, que, para Barth, a religião é totalmente inútil e nociva? 

Não necessariamente. Conquanto ressalve que ela não é indispensável para a 

revelação, o teólogo suíço reconhece que Deus se serve dela, assim como da 

Igreja, e de seus ritos, batismo e eucaristia, como testemunha histórica de sua 

revelação, como impressão terrena da realidade espiritual, como sinal visível 

da graça invisível225: “O mundo judeu, religioso e eclesiástico é também parte 

do vasto mundo ao qual se manifesta [e se dirige] a revelação e a promessa de 

Deus, e que está todo ele, envolto no manto protetor da misericórdia divina.”226 

 

Barth admite o valor da religião e da igreja enquanto instrumentos 

temporais de propagação, em variados níveis de compreensão, do conteúdo 

eterno, que transcende ao tempo, que existe antes e depois dele. Valor que é 

conservado quando elas mantêm uma atitude de humildade perante Deus, 

reconhecendo suas imperfeições e limitações, como instituições históricas que 

são - não de natureza divina –, elaboradas por pecadores, em compreender e 

                                                 
223 Ibid., p. 168-169.  
224 Ibid., p. 566. 
225 Ibid., p. 200. 
226 Ibid., p. 204. 
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comunicar a perfeita verdade divina. Quando, no caso a igreja, não tem a 

pretensão de ser mais do que um sinal histórico do Reino de Deus.227 

 

Valor que é perdido, todavia, quando a religião e a igreja deixam de ser 

“meios” e passam a ser “fins em si mesmas”. Quando perdem a consciência de 

que Deus chama a humanidade para ele, não para uma instituição religiosa. A 

título de exemplificação dessa verdade, Barth se reporta a Abraão: “Ele não foi 

chamado para o judaísmo, porém para curvar-se ante o Deus inescrutável.” 

Quando elas deixam de olhar para Deus e passam a olhar para si próprias. No 

afã de se projetarem às alturas acabam se projetando em lugar nenhum.228 

“Serão qual imensa escadaria formada por soberbos lances sucessivos, 

terminando nas alturas, e céu aberto, sem dar acesso a lugar algum [antes 

abrindo-se para o abismo]”, diz Barth229. 

 

 No caso específico da igreja, ela perde o seu valor quando ela deixa de 

justificar sua existência no Evangelho, e passa justificá-la na sua tradição, em 

alguma cultura ou filosofia. O resultado disso é a petrificação e mumificação da 

revelação no coração da igreja, mesmo quando ela conserva a sã doutrina. 

Além de não comunicar ordinariamente a Palavra de Deus, a igreja se torna 

pedra de tropeço.230 A igreja de Jacó passa a ser a igreja de Esaú.231 

 

Barth também não dispensa honra e reconhecimento às pessoas – 

religiosas ou não – que se destacaram no cultivo da virtude, da piedade, da 

filantropia, que viveram uma ética humanitária acima da média, prestando 

grandes serviços à humanidade. Pelo contrário, ele reconhece que elas são 

dignas de serem honradas entre os mortais, que suas memórias devem 

preservadas como patrimônio da humanidade, como monumentos históricos. 

Pontua que o reconhecimento dos humanos não é uma questão de favor, é 

uma questão de justiça. Porém, ressalva que as obras dos heróis da virtude de 

                                                 
227 Ibid., p. 201-203. 
228 Ibid., p. 201, 204. 
229 Ibid., p. 201, grifo do comentador.  
230 Ibid., p. 204.  
231 Ibid., p. 566 
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nada servem como credenciais para se apresentarem perante Deus como 

justo. São inúteis para a salvação.232 

 

Citando a Abraão como exemplo, Barth comenta que as obras do 

patriarca merecem ser registradas nos livros de história da religião e nas 

biografias dos heróis da humanidade e das almas nobre, para serem 

reconhecidas pela humanidade. Não obstante, o que o fez ser reconhecido por 

Deus, foi sua fé. O que foi contabilizado no livro da vida não foram suas obras, 

razão pela qual não se gloriou nelas, e sim a justificação feita por Cristo, 

segundo o critério de Deus. “Trata-se de ação divina inteiramente livre, 

totalmente desvinculada do homem, daquilo que o homem seja faça ou possua; 

é uma ação que se origina da vontade soberana, real e poderosa de Deus”, 

afirma Barth233. Portanto, o único motivo para Abraão e os demais mortais se 

gloriarem perante Deus, é o perdão dos seus pecados efetuados por Cristo.234 

 

2.9.1 Crítica à anti-religião 

 

Assim como critica à religião e a põe sob suspeita, Barth também critica 

e põe sob suspeita todo movimento anti-religião. Ele alerta para que não 

tenhamos a ilusão de achar que só porque um movimento critica os males da 

religião, denuncia os seus erros, e o faz em nome do amor e da liberdade, da 

defesa dos oprimidos e da justiça social, ou mesmo em nome da reforma da 

igreja, deva ser digno de crédito. Pelo contrário, o teólogo suíço adverte que a 

atitude anti-religião, encampada, por exemplo, por filósofos, literatos 

românticos, socialistas e movimentos de juventude, padecem do mesmo mal 

dos religiosos, ou seja, a arrogância de quer se justificar em si mesmo:  

 

Nenhuma atitude humana é mais duvidosa, mais arriscada, mais 
sujeita a crítica do que a religiosa (...) Todavia, não  nos enganemos: 
idêntico odor de suspeição envolve tudo que se opõe ao mundo 
aparente da religião. Isto é: [estão sujeitos ao mesmo julgamento] 
tanto a afirmação como a negação religiosa; tanto o construir como o 
derribar templos; tanto o discursar impertinente [a pregação a tempo 
e fora de tempo] como o inoportuno silêncio. De Amazias e Amós; de 
Martesen e Kierkegaard. Portanto, também desde o protesto contra o 
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233 Ibid., p. 168. 
234 Ibid., p. 186, 188-189. 
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mundo religioso, de Nietzsche, até os mais vis devoradores de 
sacerdotes, passando pelo romantismo totalmente antiteológico dos 
estetas, pelos socialistas e pelos movimentos de juventude de todos 
os matizes.235 
 

Para Barth, o movimento anti-religião se iguala à religião também na 

eventual serventia que possa ter, isto é, a de sinalizar uma verdade 

transcendente, de ser um meio para um fim maior do que ele. Para isso, 

precisa se desistir de preocupar com a positividade ou negatividade que o 

mundo lhe possa atribuir, e consentir que o sim ou o não de seu discurso seja 

suplantado pela verdade divina. Precisa percorrer o caminho da justificação 

pela fé, o que implica não fundamentar mais, em última instância, sua 

existência nos eventos e nos personagens deste mundo, e sim na verdade 

eterna, na Palavra de Deus.236 

 

2.10 Dupla predestinação 

 

Barth recupera para o centro da pauta teológica a doutrina da dupla 

predestinação, desenvolvida por Agostinho e seus herdeiros reformados, 

Lutero e João Calvino. Segundo as formulações teológicas reformadas 

clássicas, expressas nas confissões de fé de Helvética (1536 e 1562), 

Guanabara (1558),  Escocesa (1560), Belga (1961) e Westminster (1643), no 

Catecismo de Heidelberg (1563) e nos Cânones de Dort (1619), Deus no 

exercício de sua plena soberania e liberdade predestinou uma parte da 

humanidade para salvação e uma outra para condenação. Os motivos para 

esta dupla predestinação não residem nos méritos ou nos deméritos do ser 

humano, nas suas obras ou na sua moral. As razões da dupla predestinação 

residem exclusivamente na vontade de Deus, cujos propósitos são 

indecifráveis pelo entendimento humano.  

 

A doutrina da dupla predestinação, do Deus que elege Jacó e rejeita 

Esaú antes deles terem nascido e praticado o bem ou o mal, mas por sua pura 

vontade, compreende Barth, é uma verdade terrível, indiscernível à razão e 

indigesta à sensibilidade humana, pois sublinha que o Deus que ama e odeia, 
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elege e rejeita, faz viver assim como faz morrer, é glorificado no júbilo dos 

salvos e na agonia dos perdidos.237 Uma doutrina que ao longo da história do 

cristianismo tem provocado perplexidade e despertado objeções, quando não 

dúvidas a respeito do caráter de Deus, de sua bondade. E assim tem ocorrido 

porque a dupla predestinação só pode ser entendida pela fé, que é instalada no 

ser humano por intermédio do milagre da revelação operado pelo Espírito 

Santo, “A doutrina da predestinação é uma doutrina muito dura, misteriosa, a 

contradizer dolorosamente todo pensamento não-iluminado – e todo nosso 

pensamento humano sempre volta a ser pensamento não-iluminado“, diz 

Barth238. Sem a ocorrência desse milagre o ser humano persistirá na sua 

ousadia insensata de questionar a verdade de Deus, de medir a justiça divina 

baseado nas suas réguas de justiça, de julgar o infinito pelo finito.  

 

Barth entende que essas reações de perplexidade à doutrina da 

predestinação, os temores que ela suscita, por negar as pretensões humanas 

de autonomia e de merecimento, e as crises existenciais que provoca por 

desconstruir representações a respeito da economia de Deus, pondo dúvidas a 

respeito da identidade divina, são compreensíveis dentro de uma perspectiva 

humana e fazem, até certo ponto, parte do processo de transformação e 

maturação espiritual do ser humano. 

 
 Acaso não são por demais compreensíveis as objeções que em 
todos os tempos o açodamento e o curto fôlego eclesiástico-religioso 
levantam à doutrina da predestinação em nome da altamente 
ameaçada criatura humana? [Acaso] não é inevitável que do mais 
alto e mais destemido pináculo da fé humana sempre e sempre de 
novo a estulta pergunta (3,5), se Deus não seria, ele próprio, 
“iníquo”? Se ele não seria um demônio malévolo e caprichoso que 
nos faz parvos, a todos, um perturbador das normas da justiça [do 
direito] a que ele próprio deveria estar sujeito?239 

 

Até certo ponto, porque muitos persistem na sua justiça própria, na 

rebelião à soberania de Deus, se negando a render-se à constatação óbvia de 

que Deus é Deus, e o ser humano é ser humano, ou seja, finito, relativo e 

imperfeito para julgar o que é infinito, absoluto e perfeito. E por não 

reconhecerem essa obviedade, insistindo no erro de medir a justiça de Deus de 

                                                 
237 Cf. id, Carta aos romanos, p. 537-540.  
238 Eleição de Deus em graça in ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 238. 
239 BARTH. K., Carta aos romanos, p.540, parêntesis do autor e colchetes do comentador. 
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acordo com sua justiça e suas expectativas em relação a Ele, o Deus descrito 

na Bíblia é negado ou fantasiado conforme os desejos e as expectativas 

humanas, isto quando não é percebido como iníquo.240  

 

 Quando, porém, se reconhece o óbvio e passa-se pela crise da 

constatação da nulidade dos esforços humanos para chegar até Deus e de 

fazer algo por Ele por suas próprias forças, e toma-se consciência da falência 

de todas as idéias construídas pela criatura sobre o criador, que não considera 

o princípio da infinita diferença qualitativa entre Deus e a humanidade, o ser 

humano se rende totalmente a Deus e experimenta seu socorro e conforto. O 

Deus que compadece e tem misericórdia de quem quer, cuja piedade não 

depende de quem quer ou de quem corre, deixa de ser representado como um 

déspota, um ser sádico, que submete a humanidade a seus caprichos 

temperamentais, e passa a ser percebido, pela fé, como um ser amoroso e 

gracioso, justamente porque não julga o ser humano segundo suas obras.241 

Se Ele julgasse, todos, indiscriminadamente, seriam reprovados, pelo simples 

fato de que ninguém é capaz de viver à altura do padrão de vida revelado por 

Deus em Jesus Cristo. Impossibilidade devida à natureza corrupta, inclinada 

naturalmente para pecar, para converter a graça em desgraça, seja 

repudiando-a ou usando-a a seu bel-prazer, como se fosse sua propriedade. 

 

Não é essa a sua dificuldade, da qual a graça primeiro precisa 
libertá-lo: Que por natureza ele quer pecar, ou seja, justamente não 
quer viver da graça de Deus? Quem não sente dentro de si essa 
contenda, ao passar mais uma vez em revista o teor da fé cristã, por 
exemplo, contido no Credo da igreja? Não é assim que 
constantemente a graça vira desgraça em nossas mãos? Quer seja 
quando o pagão feroz dentro de nós a repudia, quer seja quando o 
pagão manso dentro de nós a arrebata para si, ou quando a 
repudiamos como se dela não precisássemos, ou dela abusamos 
como se tivéssemos poder sobre ela? Ou quando nossa carne fica 
como ela é, ou, como se isso não bastasse, ainda vira carne 
piedosa?242 
 

Paradoxalmente ao que parece ser à percepção humana, a 

predestinação, conforme comenta Barth243, é o elemento mais profundo da 

                                                 
240 Cf. ibid., p. 544. 
241 Cf. ibid., p. 538-542. 
242 BARTH, K., A eleição de Deus em graça in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 239. 
243 Cf. op. cit., p. 538. 
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generalização humana. Não discrimina ninguém, pois sinaliza que se o critério 

fosse o da justiça retributiva todos estariam reprovados por Deus. Jacó e 

Moisés que foram escolhidos por Deus eram tão pecadores quanto Esaú e 

Jacó que foram rejeitados. Humanamente não havia nenhuma vantagem dos 

primeiros sobre os segundos. Os escolhidos poderiam ser Esaú e Faraó assim 

como os rejeitados poderiam ser Jacó e Moisés. Ambos são servos a cumprir 

os propósitos de um único senhor, do Deus que no sim a um e no não ao outro, 

na sua misericórdia e no seu endurecimento, revela em movimentos 

paradoxais à razão humana, mas compreendidos pela fé, sua vontade. “Não 

somente Moisés foi ‘levantado’ por Deus na invisibilidade de seu numus de 

Homem de Deus, mas também o foi Faraó em sua função de opositor de 

Moisés”, afirma Barth244.  

 

 Jacó e Esaú, Moisés e Faraó são tipos de eleitos e rejeitados que mais 

do que ilustrarem o escândalo da dupla predestinação à lógica humana, 

apontam para um mistério que só pode ser vivido em paz pela fé. Pela fé, o ser 

humano se identifica naturalmente com Esaú na venda da sua primogenitura 

por um prato de lentilhas, e com Faraó na sua obstinação em obedecer a Deus, 

a despeito dos sinais visíveis operados por Ele. E assim se identifica porque 

reconhece que sua natureza é rebelde em relação em Deus, deseja autonomia, 

ser senhora do seu destino. Por isso, reconhece a sua condenação. Entretanto, 

não se desespera, pelo contrário, fica pacificado, porque está certo de que sua 

identificação maior é a espiritual, a que tem com Jacó e Moisés, eleitos não por 

suas obras, e sim pela graça de Deus. Ou seja, pela fé, o ser humano 

reconhece que pelas suas obras está condenado, mas que pela graça de 

Deus, em Jesus Cristo, sua condenação redundou em salvação, a condenação 

em eleição, a aflição em socorro.245 

 

Ao vivenciar pela fé o mistério da dupla predestinação o ser humano  

desiste de ser aprovado por suas obras e das presunções de se julgar salvo, e 

de julgar outros como condenados baseado em critérios comportamentais. Ele 

aprende que Deus julga além das obras e da aparência, os segredos do 
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coração, as intenções que movem os atos de aparente justiça e bondade, 

conhece o ser humano em sua inteireza, nada lhe é oculto. Traz a lume tanto a 

obscuridade daquilo que se considera virtude humana, como a ascese, a 

filantropia e a luta por justiça social, quanto à luminosidade de obras que a 

consciência religiosa não reconhece como santa, e mesmo quem a pratica não 

tem consciência de que está prestando serviço a Jesus Cristo.  

 

Deus ESCOLHE a quem quer e a nós resta observar que a Bíblia 
nos ensina que esta escolha é feita pelo houver em secreto, em 
nosso coração; só ELE avalia, julga e aceita sem sequer sabermos 
que era bom o nosso tesouro. (“Senhor, QUANDO te vimos com 
fome”, com sede, estrangeiro ou nu e enfermo? – Mateus 25. 37 e 
seguintes).246 
 

Barth segue a ortodoxia reformada ao asseverar que nenhum ser 

humano em condições naturais é capaz de acolher a graça de Deus, visto que, 

sua natureza está em rebelião contra esta mesma graça, e sua vontade está 

escravizada pelo pecado. Ressalta que o ser humano recebe a graça salvadora 

e se decide por Cristo, porque Deus, em Cristo, o recebeu e se decidiu por ele, 

ou seja, o elegeu para que recebesse sua graça e se decidisse por Cristo.247 

Enfatiza que a eleição não é racionalmente necessária, não tem precedência 

lógica ou temporal, como se fosse um fenômeno intramundano, e sim um ato 

puro da graça de Deus. Ato feito não porque Deus, por algum motivo, tivesse 

obrigação de fazê-lo. Seja porque o ser humano é uma feitura sua, criado a sua 

imagem e semelhança, ou porque ele tenha mostrado virtudes merecedoras de 

sua graça salvífica, dignas da aprovação divina. “Deus não tem obrigação 

alguma de conceder graça a nenhuma pessoa: Seja pelo fato de tê-la criado 

ser humano, nem por quaisquer méritos que a pessoa, como criatura de Deus, 

tivesse adquirido junto a Deus”, diz Barth248.  

 

Em comunhão com a ortodoxia reformada Barth se opõe a qualquer 

participação humana, parceria com o divino, mesmo que secundária, no 

processo de salvação. Ele se reporta a uma crítica satírica de Lutero a Erasmo 

de Roterdã (1469 – 1536), humanista cristão:  

                                                 
246 BARTH. K.,  Carta aos romanos, p. 543, grifo e parêntese do autor. 
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Tampouco é assim que Deus em sua graça se tivesse colocado nas 
mãos e à disposição do ser humano, sentando-se com ele para um 
jogo de xadrez, no qual, uma vez tendo feito Deus, o primeiro lance, 
a pessoa humana estaria na vez de dar o segundo, enquanto Deus 
(num deboche de Lutero em relação a Erasmo) se retira para uma 
refeição etíope.249 

 

Uma forma sutil de sugerir a cooperação humana na salvação, para 

Barth, é tomar a doutrina da predestinação como uma transfiguração religiosa 

do determinismo, como se eleição fosse o resultado da indução do efeito sobre 

a causa, do condicionado sobre o incondicionado. Ao tomá-la dessa forma o 

princípio da graça é sobrepujado pelo princípio da necessidade, que é uma 

forma invertida de afirmar o princípio da liberdade humana, pois relativiza o 

princípio da total liberdade e senhorio de Deus ao pretender, mesmo que 

inconscientemente, justificar no ser humano o arbítrio divino.250 

 

Barth, porém, diverge da ortodoxia reformada no entendimento da 

fenomenologia da dupla predestinação, na forma e na extensão de sua 

aplicação. A leitura que Barth faz da eleição e da rejeição não é feita em 

termos quantitativos, concentrada em pessoas humanas, como fora feita pelos 

reformadores. O duplo decreto de Deus, para Barth, não significa que ele antes 

da fundação do mundo tenha divido a humanidade em duas categorias 

opostas, salvas e condenadas, enquadrando-as em condições imutáveis. As 

antinomias, Jacó e Esaú, Moisés e Faraó, não significam a salvação dos 

primeiros e a condenação dos segundos. Deus obviamente poderia decretar 

assim, reconhece Barth, “pois o barro não interpela o oleiro sobre a destinação 

que lhe deu” diz ele251. Mas, de acordo com ele, essas antinomias são 

parábolas ilustrativas que ensinam que a salvação é exclusivamente pela graça 

de Deus em Cristo, um dom gratuito concedido a todo aquele que crê. E que 

também advertem a ninguém pensar que porque creu e foi batizado alcançou a 

redenção, porque somente Deus é juiz e causa da salvação. Somente ele é 

capaz de avaliar a autenticidade da fé e o que esta em secreto no coração 
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humano, porque não julga segundo critérios humanos. Pelo contrário, tem a Ele 

próprio como critério.252 

  

A dupla predestinação, para Barth, está concentrada e fundamentada na 

pessoa de Cristo. Deus escolheu seu filho para focar nele paradoxalmente a 

rejeição e a eleição do ser humano para a salvação.  Na cruz o filho de Deus 

que assumiu a existência humana foi alvo da ira divina que era devida a 

humanidade. Pagou pelos pecados de toda a espécie humana. Sofreu 

dramaticamente no corpo e na alma as dores da rejeição, consumando a obra 

divina.253  

 

Todavia, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, a rejeição se transforma 

em salvação. Deus afirma que seu perdão é maior que sua ira. O seu não é 

suplantado pelo seu sim. Não há equilíbrio entre os pólos, pelo contrário, total 

desequilíbrio. “A justiça é sobrepujada pela graça, o ódio pelo amor, a morte 

pela vida”, afirma Barth 254Na ressurreição de Cristo Deus mostra que o 

propósito de sua eleição, em Cristo, é a salvação, não a condenação da 

humanidade. “Eleitos em Cristo indica-nos ainda o reconhecimento da eleição a 

partir da ressurreição de Jesus Cristo”, diz Barth255.  

 

Barth critica os reformadores, pois segundo ele, eles reconheceram na 

morte e na ressurreição de Jesus apenas o meio, mas não também 

fundamento e a finalidade da eleição. Como se ambos os acontecimentos 

fossem desígnos posteriores a uma eleição prévia. Esta interpretação 

meramente instrumental da expiação de Cristo no plano da eleição abriu 

brechas, segundo Barth, para uma interpretação equivocada da predestinação, 

que a considera como uma necessidade lógica ou como objeto empírico. A 

prova disso estaria no interesse da doutrina clássica da predestinação em 

delinear um estado humano correspondente à condição de eleito. “Ela 

virtualmente estava clamando por enunciados complementares a respeito das 
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condições humanas prévias para o divino designo em graça (culpa também do 

semipelagianismo de todos os tempos)”, fala Barth256. 

 

Portanto, a dupla predestinação em Cristo, para Barth, mostra que o 

duplo decreto de Deus não se justifica em função do postulado lógico de que o 

sim não pode haver sem o não, o bem sem o mal, logo para haver eleição teria 

que haver rejeição. Não há simetria entre salvos e perdidos. Não há uma 

rejeição divina do mesmo modo e no mesmo sentido em que há uma eleição: 

 

Vemos, portanto, que aquele equilíbrio entre eleição e rejeição 
acabou de uma vez por todas, mesmo que busquemos em Jesus 
Cristo o reconhecimento da nossa rejeição. Aqui não há equilíbrio, 
aqui temos extremo desequilíbrio: como entre em cima e embaixo, 
entre ontem e hoje, como entre Deus e o ser humano.257 

 

À semelhança de Calvino, Barth salienta que Deus não nos autorizou a 

dizer quem é eleito e quem é preterido. Este julgamento só Deus pode fazer, e 

se tornará visível no juízo final, quando transcorrido o tempo da graça, entre a 

ascensão e o neoadvendo de Cristo. Mas Barth vai além, afirma que não temos 

autorização inclusive para a constatação genérica de que há duas classes 

distintas de pessoas, uma de salvas e a outra de condenadas. Emitir juízo 

condenatório a uma pessoa seria como por limites a graça de Deus e ao 

senhorio de Cristo, que são ilimitados, ou seja, um ato ilícito e presunçoso. 258 

 

Barth reconhece que sua interpretação da dupla predestinação é uma 

correção à formulação clássica, e que ela não teria o agrado de Calvino, de 

seus discípulos, nem dos remonstrantes259 e demais antipredestinacionistas. 

Seria desaprovada por protestantes e católicos romanos, dado o fato de ambos 

                                                 
256 Id., ibid., p. 250. 
257 Id., ibid., p. 249. 
258 Cf. ibid. 
259 A Igreja Remonstrante surgiu na Holanda, em 1619, após o Sínodo de Dorth que excomungou da 
Igreja Reformada Holandesa ministros e igrejas que aderiram as idéias de  Jacobus Arminius (1560 – 
1609), pastor e teólogo da Igreja Reformada Holandesa. Arminius à semelhança de Calvino acreditava no 
pecado original, na depravação total da matéria, isto é, que o pecado afetou todas as faculdades humanas, 
impedindo o ser humano de conhecer a Deus naturalmente, mas diferia dele no que tange à predestinação. 
Ao contrário de Calvino, entendia que todos foram predestinados por Deus para a salvação, mas nem 
todos serão salvos, porque ela não é absoluta; ou seja, Deus concedeu livre arbítrio ao ser humano para 
aceitá-la ou recusá-la.  
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consciente ou inconscientemente focarem no ser humano, no seu 

comportamento, indícios de sua eleição ou condenação.260 

 
 Considerações finais 
 
 Certamente Barth promoveu o renascimento da ortodoxia, recuperou o 

prestígio acadêmico dela e colocou-a novamente na linha de frente ao mesmo 

tempo em que encurralava o liberalismo, pressionando-o a uma revisão. 

Trouxe novamente para o centro da cena teológica, Agostinho, Lutero e 

Calvino, teólogos que haviam sido relegados como personificações de uma 

etapa já superada da evolução teológica. Barth reafirmou o nascimento virginal 

de Cristo – prova da incapacidade humana de produzir o seu salvador -, sua 

dupla natureza, divina e humana, sua morte expiatória, a literalidade de sua 

ressurreição e a crença na sua volta corpórea. Doutrinas que haviam sido 

interpretadas pelos liberais (vide capítulo 2) como adições míticas e metafísicas 

que obscureceram o Evangelho ensinado por Jesus. O pecado foi interpretado 

por Barth à semelhança da ortodoxia reformada, como um mal impregnado na 

natureza humana, indestrutível para o ser humano, mas que foi vencido por 

Jesus Cristo na eternidade. Vitória revelada na história por meio de sua vida, 

morte e ressurreição. A salvação foi ensinada por Barth, conforme ensina o 

protestantismo clássico, ou seja, como ato puro da graça de Deus.  

 

 Todavia, a teologia de Barth não é uma simples reapresentação das 

idéias de Lutero ou de Calvino, uma reedição acrítica da ortodoxia reformada. 

Assim como a Bíblia, para Barth, não é sinônima de Palavra de Deus, a 

ortodoxia e a tradição não são de inerrância. Conquanto a teologia barthiana 

esteja majoritariamente alinhada com a ortodoxia, há pontos significativos de 

desalinho que merecem ser mencionados. Além da sua doutrina da 

predestinação que, conforme vimos, é ambígua em relação ao universalismo, 

apresenta uma tendência a ele que não é confirmada por Barth, há outros 

pontos de desacordo. 

 

                                                 
260 BARTH op cit., p. 249 
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 A narrativa de Gênesis sobre a queda moral da humanidade, em Adão e 

Eva, por exemplo, não foi interpretada por Barth como mitológica, conforme os 

liberais, mas também não foi interpretada como histórica, à semelhança dos 

conservadores. Foi interpretada como uma saga, um conto que alude a um 

acontecimento supra-histórico, inarrável objetivamente, e que simboliza um 

drama humano concreto vivenciado por toda humanidade indiscriminadamente. 

Para Barth, Adão não existiu no tempo e no espaço, ele é um arquétipo do ser 

humano, que nunca existiu num estado de pureza, sempre foi transgressor.261 

 

 Outro ponto controverso da teologia barthiana é a suspeita de 

universalismo. O corolário inevitável da dupla predestinação de Cristo, de sua 

morte e ressurreição para a salvação da humanidade, do triunfo da graça sobre 

o juízo, do amor de Deus sobre a rebeldia humana, não seria a 

apokatástasis262? Gouveia263 mesmo ressalvando a ambigüidade de muitas 

idéias barthianas, afirma que é quase impossível duvidar do universalismo de 

Barth. Berkouwer264 entretanto, mostra que a dedução, ao contrário do que 

parece ser, não é tão precisa sim. E que a doutrina da dupla predestinação é 

um exemplo de ambigüidade da teologia barthiana. Observa que Barth nega a 

restauração final de toda criação afirmando que se a graça compulsoriamente 

absorvesse a tudo e a todos, ela não seria divina. Porém, o mesmo também 

afirma que a despeito do ser humano querer viver em inimizade com Deus, em 

contrariedade a sua vontade, sua tentativa de se afastar dele é vã. No máximo 

pode fazer reaparecer a sombra do juízo divino sobre sua vida, mas jamais 

poderá cancelar a condenação de Jesus que lhe trouxe salvação. “Graça há de 

mostrar-se mais poderosa do que qualquer coisa que os filhos deste mundo 

possam, em sua ignorância, e desobediência, desencadear contra ela”, afirma 

Barth265. 

 

                                                 
261 Cf. FERREIRA, F., Karl Barth: uma introdução a sua carreira e os principais temas de sua teologia. In: 
Fides reformata, p. 36. 
262 Doutrina formulada pelo teólogo patrístico, Orígenes de Alexandria, (185 – 253), que defendia a 
restauração total após o apocalipse de toda a criação, dos pecadores condenados ao inferno e dos 
demônios, ao plano original de Deus, ou seja, a união perfeita do criador com a criatura.  
263 In: BARTH, K., Carta aos romanos, p. 9. 
264 Eleição na teologia de Karl Barth in: FERREIRA, J., Antologia teológica, p. 711-712. 
265 Apud BERKOUWER, GERRIT CORNELIS, ibid. in: id., ibid., p. 712.  
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Em reação a esse dilema que Barth não procurou equacionar, sem 

aparentemente se preocupar com suas ambigüidades, Berkouwer indaga: 

 

Estamos diante do fato inegável que Barth, ele mesmo, tem rejeitado 
a doutrina da apokatastasis. Isso desperta a questão se, ao 
apresentar a doutrina de Barth sobre a eleição, como o fizemos, nós 
o temos entendido corretamente. Como é possível que Barth possa 
rejeitar o que, assim o parece, seria a conclusão lógica da 
apokatastasis?266 

 

 Outros pontos de incongruências foram em relação às revelações, 

proposicional e natural. Para Barth, a revelação não é uma série de 

proposições doutrinárias transmitidas por Deus, que foram registradas pelo ser 

humano e que pode ser assimilada pelo intelecto. A revelação é a 

automanifestação de Deus, que ocorre num encontro pessoal, mediante sua 

Palavra, Jesus Cristo, com o ser humano, no tempo e no espaço. Por isso, toda 

revelação é especial, porque é impossível o ser humano ter qualquer tipo de 

conhecimento natural sobre Deus baseado na criação. Todo conhecimento que 

reivindique ser Deus, baseado em evidências naturais e históricas, para Barth, 

não passa de uma ilusão. A razão não pode assimilar o mistério divino, que só 

discernido pela fé, que não é potencialidade humana, e sim um dom de Deus.  

 

 Entendemos, no entanto, que esses desacordos não caracterizam uma 

ruptura da teologia de Barth com a ortodoxia reformada. Caracterizam, sim, 

atualizações e variações de potências possíveis dentro de um mesmo sistema, 

que não comprometem sua estrutura básica, que está alicerçada nos princípios 

da graça, da soberania de Deus e da infinita diferença qualitativa entre Deus e 

a humanidade. Por isso, para nós, a teologia de Barth é uma progressão 

continuada da teologia dos reformadores.  

  

 

 

 

 

                                                 
266 Ibid. in: id., ibid., p. 711.  
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Capítulo 3 

 

A Declaração Teológica de Barmen 

 

2.11  Preâmbulo 

Neste capítulo abordaremos as seis teses defendidas pela Igreja 

Confessante, conforme constam na Declaração de Barmen, à luz da teologia 

de Karl Barth, o redator do documento. Conforme vimos no capítulo anterior, a 

confissão foi redigida durante o Sínodo Confessante, ocorrido de 29 a 31 de 

maio de 1933, em Barmen, na Alemanha. O concílio congregou representantes 

das igrejas, Luterana, Reformada e Unida, insatisfeitos com os rumos tomados 

pela Igreja Evangélica Alemã, isto é, a Igreja Nacional do Reich.  

 

No preâmbulo da confissão é declarado que não havia por parte do 

Sínodo Confessional a intenção de fundar uma nova igreja ou uma nova 

federação de igrejas. A intenção, pelo contrário, era resistir com fé e 

unanimidade à destruição, promovida pelos “cristãos alemães”, do patrimônio 

teológico das igrejas de tradição reformada, das suas confissões de fé, todas 

elas fundamentadas na Palavra de Deus, isto é, em Jesus Cristo, conforme é 

testemunhado na Bíblia. Destruição que seria inevitável se os “cristãos 

alemães” continuassem no domínio da Igreja do Reich e fizessem prevalecer o 

cristianismo positivo como doutrina oficial. Destruição que acarretaria na 

implosão da Igreja Evangélica Alemã.  

 

A declaração, no seu preâmbulo também, adverte à comunidade 

evangélica alemã para não dar crédito aos boatos de que o Sínodo 

Confessional pretende se opor a unidade da nação e da Igreja Evangélica 

alemães, ou abandonar às confissões de fé do protestantismo clássico. 

Pondera, no entanto, que a unidade das igrejas evangélicas alemães só é 

legítima e autêntica, se tiver como base a Palavra de Deus. Somente pela fé, 

outorgada pelo Espírito Santo, na Palavra, a Igreja se renova. De outra feita, 

sua unidade é inautêntica e destrutiva. No caso específico, a unidade forjada 
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pelos “cristãos alemães”, mediante a força e a intimidação, ancorada no 

aparato estatal, tendo como base o cristianismo positivo.  

 

Para substanciar o argumento de que o Sínodo Confessional não estava 

se opondo à unidade eclesiástica, a declaração invoca a Constituição da Igreja 

Nacional do Reich, promulgada em 11 de julho de 1933, com a anuência dos 

“cristãos alemães”, que no seu artigo 1º, que trata do fundamento teológico da 

instituição, dispõe que:  

 

A base inviolável da Igreja Evangélica Alemã é o Evangelho de Jesus 
Cristo, conforme nos é atestado nas Sagradas Escrituras e trazido 
novamente à luz nas Confissões da Reforma. Todos os poderes 
necessários à Igreja para cumprir sua missão por ele são 
determinados e limitados.267 
 

O artigo expressa claramente que a base inviolável, isto é, a condição 

irrevogável, insubstituível, para a unidade das igrejas evangélicas alemães, 

para a existência da Igreja do Reich, é o Evangelho de Jesus Cristo, conforme 

se encontra registrado na Bíblia, e é exposto pelas confissões de fé das igrejas 

provenientes da Reforma Protestante. Portanto, não foram os cristãos 

confessantes que se insurgiram contra a unidade da Igreja, e sim os “cristãos 

alemães”. Ao violarem a base inviolável, ou seja, ao trocarem o Evangelho pelo 

cristianismo positivo como fundamento teológico da Igreja, eles agiram de 

forma inconstitucional.  

 

Todavia, como os “cristãos alemães” detinham o controle político e 

teológico da Igreja, o que na teoria era inconstitucional, estava sendo 

“constitucionalizado” na prática. Tal condição se instalou, não porque os 

“cristãos alemães” eram maioria, e sim porque eles eram garantidos por Hitler e 

seu aparato estatal. Estavam assegurados por um governo que, como vimos 

no primeiro capítulo, era apoiado por mais de 90% da população. Por um 

governo que não hesitava em empregar o terror para fazer valer a sua vontade. 

Por conseguinte, era inócuo para as igrejas confessantes resistirem nos termos 

em que os “cristãos alemães” tinham imposto.  

 

                                                 
267 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 
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O artigo 2º da Constituição também é invocado no preâmbulo da 

Declaração para defender a constitucionalidade do Sínodo de Barmen, 

especialmente no que tange a acusação de que estaria sendo fundada uma 

nova igreja ou federação de igrejas. O artigo dispõe: “A Igreja Evangélica 

Alemã é dividida em igrejas regionais”. Ou seja, a Igreja do Reich é uma 

federação de igrejas, sua unidade, porém, não representa uniformidade. 

Reconhece que há diferentes igrejas, logo, que há diferenças entre elas, e 

também a existência de jurisdições regionais.  

 

O Sínodo Confessante é, a princípio, mais uma comunhão de igrejas 

dentro da Igreja Evangélica Alemã que, não obstante, suas peculiaridades, 

professam doutrinas e princípios teológicos comuns, todos eles sancionados na 

Constituição. Portanto, as igrejas confessantes estão respaldadas na 

legalidade eclesiástica, tanto quando confessam que a única base da unidade 

para a unidade da Igreja é Jesus Cristo, como quando se unem num sínodo. 

Em suma, o movimento confessante queria convencer os evangélicos alemães, 

de que quem estava quebrando a unidade do protestantismo alemão e 

fundando uma “nova igreja” eram os “cristãos alemães”. Os confessantes 

estavam tão certos da autenticidade do seu discurso, que no preâmbulo da 

Declaração desafiaram os evangélicos alemães a examinarem o seu discurso à 

luz da Bíblia e das confissões de fé clássicas, e caso ele estivesse em 

desacordo, que o movimento fosse ignorado. Por outro lado, os confessantes 

conclamavam os mesmos para que não se intimidassem em se juntarem a eles 

na resistência, caso julgassem que aquilo que o movimento prega estava de 

acordo com as Escrituras Sagradas. Nesse caso, tratava-se de uma questão 

de obediência à Palavra de Deus. 

 

Examinai os espíritos, a ver se eles são de Deus! Provai também as 
palavras do Sínodo Confessional da Igreja Evangélica Alemã para 
testar se estão conformes com a Sagrada Escritura e com a 
Confissão dos Pais. Se achardes que nossas palavras se opõem à 
Escritura, então não nos deis atenção! Mas se julgardes que nossa 
posição está conforme com a Escritura, então não permitais que o 
medo ou a tentação vos impeça de trilhar conosco a vereda da fé e 
da obediência à Palavra de Deus, a fim de que o povo de Deus tenha 
um só pensamento na terra e que nós experimentemos pela fé aquilo 
que ele mesmo disse: “Nunca vos deixarei, nem vos abandonarei”. 
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Por esse motivo, “não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso 
Pai se agradou em dar-vos o seu reino”.268 
 
 

Entretanto, como vimos no primeiro capítulo, a Declaração de Barmen, 

cujas teses iremos abordar a seguir, entretanto, não deve ser entendida, a 

princípio, com um documento de ruptura institucional ou de inauguração de 

uma nova igreja. Ela representa, sim, um posicionamento firme e um forte sinal 

de alerta de que as igrejas confessantes não transigem com a adulteração do 

fundamento teológica da Igreja, e que se o cristianismo positivo for imposto a 

todas as igrejas pertencentes, a Igreja do Reich deixará de ser uma autêntica 

igreja evangélica, protestante. Mas, fica implícito na Declaração, especialmente 

pela invocação do artigo 2º, que o movimento confessante, desde que tenha 

sua liberdade teológica assegurada, transige em participar de uma instituição 

controlada pelos “cristãos alemães”. Paradoxalmente, o Sínodo de Barmen 

invoca à Constituição para legitimar sua existência, mas aceita que ela seja 

violada, ao consentir que não apenas participe, mas que também governe a 

Igreja, um grupo que professa princípios teológicos que não são apenas 

antagônicos aos seus, mas também inconstitucionais.  

 

3.1.1 Tese 1 

“Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao 
Pai sem ser por mim” (João 14, 6). “Ouçam com atenção: aquele que 
não entra no curral das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, 
é ladrão e salteador. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, 
salva-se.” (João 10. 1, 9) 
Jesus Cristo, como nos é atestado na Sagrada Escritura, é a única 
Palavra de Deus que devemos ouvir e em quem devemos confiar, e a 
quem devemos obedecer na vida e na morte. 
Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja teria o dever de 
reconhecer - além e aparte da Palavra de Deus - ainda outros 
acontecimentos e poderes, personagens e verdades como fontes da 
sua pregação e como revelação divina.269 

 
 
 Conforme vimos repetidamente no capítulo 2, Jesus Cristo, para Barth, é 

a exclusiva Palavra de Deus para a humanidade. Palavra que não precisa de 

complemento humano, seja na ciência, na filosofia, na teologia ou na arte, 

porque é suficiente para atender todas as necessidades humanas. Portanto, 

toda palavra humana digna de apreço, de valor, e que reivindique para si 

                                                 
268 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 
269 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 



126 
 

autoridade, deve estar em concordância com a Palavra de Deus, conforme 

testemunhada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Caso contrário, 

ela é pedra de tropeço. Ou seja, em Jesus Cristo toda produção humana é 

abençoada ou é julgada, tem seu caráter revelado, pois ele é o padrão de 

medida divino. Estar de acordo com isso, segundo Barth, é condição elementar 

para que uma igreja seja autenticamente cristã. 

 

Na Igreja está-se de acordo que em nenhuma parte Deus está aí para 
nós, no mundo, em nosso espaço e em nosso tempo, a não ser 
nessa sua palavra; que essa sua palavra não tem para nós qualquer 
outro nome e conteúdo que não seja Jesus Cristo; e que Jesus Cristo 
não pode ser encontrado por nós em todo mundo em nenhum outro 
lugar, a não ser cada dia de novo na escritura santa do Antigo e do 
Novo Testamento. Quanto a essas questões está-se de acordo na 
igreja ou não se está na igreja.270 
 

 

Não há exigência maior para a Igreja, do que a proclamação da Palavra 

de Deus. O cumprimento desse mandato é sua razão de ser. Deve-se cumpri-

lo custe o que custar, independentemente dos riscos, dos perigos, que vai 

correr. A Igreja não deve se intimidar frente aos seus inimigos internos e 

externos, às potestades do mal, porque a vitória da Palavra de Deus é certa.  A 

ressurreição de Cristo deve ser a fonte de segurança da Igreja, de que a 

Palavra de Deus triunfa sofre todas as diversidades, porque em Jesus Cristo 

estão sujeitas todas as coisas e todas elas fazem sentido, mesmo àquelas que 

parecem absurdas ao entendimento humano. Conforme Barth:  

 

Na igreja está-se de acordo que a palavra de Deus tira de combate 
tudo e qualquer coisa que se lhe oponha. Ela, portanto, vencerá 
sobre nós e sobre todos os seus outros inimigos, porque “crucificado, 
morto e sepultado, no terceiro dia ressuscitou, estando sentado à 
direita de Deus Pai” – de uma vez para sempre já venceu sobre e 
para nós e todos os seus outros inimigos.271 
 

  

Os verdadeiros cristãos, por conseguinte, não devem temer o perigo de 

morte, pois, em Jesus, a morte já não tem poder sobre eles. Eles já passaram 

da morte para vida. Descrer nisso é descrer da Palavra de Deus, cuja 

confiança nela não pode ser relativizada. Quando assim é, basta um sinal de 
                                                 
270 BARTH, K., Existência teológica hoje in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 142. 
271 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 142. 
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perigo, o avizinhar de uma crise, que ameace a sua segurança temporal, que 

exija um posicionamento claro perante o mundo, ou uma oferta de regalias e 

prestígios, para a Igreja cair na tentação presunçosa de querer ajudar a 

Palavra de Deus amoldando-a a uma filosofia, a uma teologia, a um programa 

político. Barth acusa a Igreja Evangélica Alemã de ter caído nessa tentação 

diante do Terceiro Reich: 

 

Pois esta é a poderosa tentação deste tempo, que desponta em todas 
as formas possíveis: cedendo ao poder de outras tantas exigências, 
não compreendemos mais a intensidade e a exclusividade da 
exigência da palavra divina como tal. Conseqüentemente já não 
compreendemos mais a própria palavra. Pelo medo diante de uma 
série de perigos já não confiamos mais integralmente no poderio da 
palavra de Deus, pensando ao contrário ter que ajudá-la com uma 
série de programas. Assim jogamos fora totalmente nossa confiança 
em sua vitória.272 
 
 

3.1.2 Tese 2  

“É por Deus que vocês vivem em união com Cristo Jesus, que se 
tornou para nós a sabedoria que vem dele, que nos pôs em boas 
relações com Deus, e nos consagrou a ele e nos libertou do pecado.” 
(1º Coríntios 1. 30) 
Assim como Jesus Cristo é a certeza divina do perdão de todos os 
nossos pecados, assim e também com a mesma seriedade, é a 
reivindicação poderosa de Deus sobre toda a nossa existência. Por 
seu intermédio experimentamos uma jubilosa libertação dos ímpios 
grilhões deste mundo, para servirmos livremente e com gratidão às 
suas criaturas. 
Rejeitamos a falsa doutrina de que, em nossa existência haveria 
áreas em que não pertencemos a Jesus Cristo, mas a outros 
senhores, áreas em que não necessitaríamos da justificação e 
santificação por meio dele.273 
 
 

 O senhorio de Jesus sobre todas as áreas da existência humana é o 

cerne da segunda tese. As esferas familiar, profissional, espiritual, social e 

política, todas elas, estão sob o domínio da Palavra de Deus, e devem 

obediência a ela. Nenhuma delas pode se colocar à margem desse domínio, 

reivindicar autonomia, mesmo porque, a existência humana é uma totalidade, 

não é fragmentada. Nessa linha, Barth adverte os pastores e líderes da Igreja 

Evangélica Alemã, seduzidos e amedrontados pela atratividade e 

periculosidade, respectivamente, do Terceiro Reich, que suas existências como 

ministros e docentes, como pais e filhos, e como cidadãos alemães têm que 

                                                 
272 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 143. 
273 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 
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ser mediadas pela Palavra de Deus. A Palavra tem que ser o critério e a norma 

das relações e escolhas em todos os departamentos da vida, não pode ser 

relativizada. E a vocação para proclamá-la tem que ser prioritária, tem que 

estar acima de todas as outras para um pastor, em hipótese alguma, pode ser 

secundada por uma vocação, como a política.274 

 

 A Palavra de Deus é relativizada na Igreja quando se acredita que para 

determinados problemas ela não oferece resposta ou, pelo menos, uma 

solução adequada, e se busca alternativas em alternativas em fontes estranhas 

a ela. Conforme Barth, Deus é desonrado como criador, reconciliador e 

salvador, quando se crê é possível e legítimo elaborar soluções a partir de 

outras e melhores bases, que não Jesus Cristo. O teólogo suíço denuncia ser 

essa a tentação que assombra a Igreja Evangélica Alemã do seu tempo e leva 

parte dos protestantes a pecarem: 

 

Estamos tentados a pensar que determinadas coisas podemos 
responder, resolver e criar a partir de outra base melhor do que a 
partir e através da palavra de Deus, provando assim que de fato em 
nenhuma coisa sabemos honrá-lo como o criador, reconciliador e 
salvador.275 

 

 

3.1.3 Tese 3 

“Mas, proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os 
sentidos, para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se 
mantém firmemente unido pelas articulações e de cada uma delas 
recebe força para ir crescendo em harmonia.” (Efésios 4. 15-16). 
A Igreja Cristã é a comunidade dos irmãos, na qual Jesus Cristo age 
atualmente como o Senhor na Palavra e nos Sacramentos através do 
Espírito Santo. Como Igreja formada por pecadores justificados, ela 
deve, num mundo pecador, testemunhar com sua fé, sua obediência, 
sua mensagem e sua organização que só dele ela é propriedade, que 
ela vive e deseja viver tão somente da sua consolação e das suas 
instruções na expectativa da sua vinda. 
Rejeitamos a falsa doutrina de que à Igreja seria permitido substituir a 
forma da sua mensagem e organização, a seu bel prazer ou de 
acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas 
reinantes.276 
 

 

                                                 
274 Cf. BARTH, K., Existência teológica hoje in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 143-144. 
275 Cf. Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 143. 
276 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 
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A Igreja de tempos em tempos necessita de reforma. Precisa rever sua 

atuação, seus posicionamento, fazer uma autocrítica do seu trabalho, atualizar 

sua teologia e sua ação missionária, para continuar sendo relevante para a 

cultura e a época em que ela vive. Por ser uma instituição humana, a Igreja 

certamente é marcada por contradições, imperfeições e relatividades, que por 

vezes obscurecem o entendimento da sua vocação e missão divinas, limitam à 

compreensão do conteúdo eterno de sua mensagem, a Palavra de Deus - 

quando não a adulteram -, e a desviam de seu foco que é anunciá-la.  

 

Em consonância com o lema da Reforma Protestante, “Igreja Reformada 

sempre se reformando”, Barth está de acordo que a Igreja precisa se reformar. 

Especificamente em relação à Igreja Evangélica na Alemanha, entende que ela 

precisava de uma reforma.  

 

Como quer que seja, é bem verdade que todos nós que supúnhamos 
ter alguma participação na vida da igreja, sabíamos da séria 
necessidade de melhora de tantas relações eclesiásticas e também 
tínhamos conhecimento de diversos planos de melhora em suspenso 
desde tempos mais antigos ou mais recentes.277 
 
 

O problema, porém, é a natureza dessa reforma, o projeto a seguido e o 

material a ser utilizado. A reforma não pode ser feita ao gosto do reformador, 

conforme um projeto arquitetônico-político, ideológico e teológico. No caso 

específico, o cristianismo positivo dos “cristãos alemães”. A reforma que a 

Igreja precisa passar de tempos em tempos tem que ter necessariamente como 

linha-mestra a Bíblia, e a Palavra de Deus, isto é, Jesus Cristo, como seu 

paradigma arquitetônico. De outra feita, a reforma será inevitavelmente um 

fracasso, e deixará a Igreja num estado pior do que aquele em que ela se 

encontrava. Mesmo que os reformadores tenham as melhores das intenções, 

mesmo que trabalhem com seriedade e diligência. E assim será, porque a 

Igreja ao abandonar a Palavra de Deus, deixa de ser serva, para ser senhora 

do seu arbítrio, se entregando, assim, ao auto-engano decorrente de sua 

pretensa consciência emancipada. Era o que estava acontecendo com a Igreja 

na Alemanha. Barth sinaliza o caráter da reforma alemã, ainda nos seus 

                                                 
277 BARTH, K., Existência teológica hoje in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 145. 
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primórdios, em 1933, alerta para o perigo que ela ocorre, mas não deixa de dar 

um alento: 

 

Nestes meses muito entusiasmo, seriedade e fidelidade humana têm 
sido empregados nessa obra. Acontece, porém, que a sagrada 
escritura não tem sido a mestra dessa obra, e tampouco a palavra de 
Deus o tem sido. Contudo, a igreja evangélica alemã ainda tem a 
sagrada escritura e com ela a promissão de uma reforma não através 
da arbitrariedade humana, política e política-eclesiástica, mas através 
da Palavra de Deus. Onde a sagrada escritura é mestra, aí pode 
surgir a reforma da igreja, a partir da vida da igreja. Onde não há 
existência teológica, aí só pode haver e haverá natimortos em nossos 
dias, como em qualquer tempo da igreja, em que ela quis ajudar a si 
mesma.278 

 

 

O que estava em curso na Igreja alemã, segundo o teólogo suíço, era 

uma revolução político-ideológica dissimulada provisoriamente por uma 

pseudo-reforma eclesiástica. Um sinal claro disso foi a recepção entusiasmada 

da Igreja à ascensão de Hitler à chancelaria. E em seguida, o pronunciamento 

de líderes eclesiásticos, em 28 de abril de 1933, no qual o movimento nazista é 

enaltecido e é dado graças a Deus por, na crença deles, ter presenteado os 

alemães com a revolução, redimido a nação e abençoado-a com nova era de 

glória, com o surgimento do Terceiro Reich; e, além disso, é interpretado no 

acontecimento um novo chamado de Deus a Igreja: 

 

Um poderoso movimento nacional se apoderou de nosso povo 
alemão e o levantou. Uma reestruturação ampla do Reich cria espaço 
para si na nação alemã despertada. Afirmamos um sim grato a esta 
volta da história. Deus no-la presenteou, e a ele seja a glória. Cativos 
da palavra de Deus reconhecemos no grande acontecimento de 
nossos dias uma nova incumbência de nosso Senhor a sua igreja.279 

 

Uma reforma eclesiástica verdadeira, no entender de Barth, tem que ter 

obrigatoriamente como fator motivador o Espírito Santo. Tem que ser uma 

resposta ao chamado da Palavra de Deus. Tem que ter a obediência a ela 

como um princípio inegociável e o seu anuncio sua incumbência de sempre. 

Esse claramente não era o caso da reforma alemã. Sua motivação era política 

e sua obediência estava alienada ao nacional-socialismo. Sua incumbência não 

era o anúncio da Palavra, e sim servir propagar um cristianismo nazificado, 

                                                 
278 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 148. 
279 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 146. 
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servindo de linha auxiliar do Terceiro Reich. A Palavra era invocada somente 

naquilo que era conveniente ao seu projeto. O teólogo suíço indaga 

ironicamente o porquê de quando da instauração da República Weimar, em 

1918, a Igreja ter se silenciado, não ter proferido o mesmo juízo político e não 

ter invocado Romanos 13280 para defender que o Estado é uma autoridade 

estabelecida por Deus, seu ministro civil, logo, a Igreja deve se submeter a sua 

autoridade política: “O fato de que hoje não se recusou a ele não torna suspeita 

sua razão de então? Teria ela calado naquela vez porventura pelo mesmo 

motivo, pelo qual desta vez dever falar”281. Ora não foi feito semelhante juízo 

porque a social-democracia não correspondia aos ideais e as aspirações 

nacionalistas e imperialistas da grande maioria dos cristãos, assim como da 

grande maioria dos alemães. Sendo assim, não era conveniente interpretar 

Romanos 13 com o mesmo critério. 

 

Para o teólogo suíço, uma igreja só é igreja de fato, na sua acepção 

autêntica, enquanto está curvada ao senhorio de Jesus Cristo, enquanto é fiel a 

sua vocação perpétua dos seus discípulos, que é pregar a Palavra de Deus. Já 

quando uma comunidade eclesiástica se dobra a uma autoridade secular, se 

entrega a outra missão, e passa a propagar outra mensagem, que não seja o 

Evangelho, ela deixa de ser igreja no seu sentido autêntico. Como crítico do 

catolicismo romano, Barth afirma que só pode reconhecer a Igreja de Cristo no 

movimento de fé dos “cristãos alemães” na mesma medida que a reconhece no 

papado romano. Para ele, a verdadeira igreja alemã, composta pelos cristãos 

autênticos, deve preferir ser uma parcela diminuta na sociedade, disposta a ir 

às catacumbas, isto é, viver no esconderijo, sob intensa perseguição, do que 

                                                 
280 Passagem da epístola de Paulo, apóstolo, a Igreja em Roma, em que se lê: “Todos devem sujeitar-se às 
autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem 
foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o 
que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os 
governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo 
da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você 
praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça 
para punir quem pratica o mal. Portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas 
por causa da possibilidade de punição, mas também por questão de consciência.” (Romanos 13.1-5,  Nova 
Versão Internacional).  
281 BARTH, K., Existência teológica hoje in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 147. 
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fazer qualquer tipo de pacto com os cristãos alemães, a ter qualquer 

condescendência com o seu cristianismo positivo.282 

 

3.1.4 Tese 4 

 “Como sabem, os que governam os povos têm poder sobre eles e os 
grandes são os que mandam neles. Mas entre vocês não pode ser 
assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser o mais importante, seja 
como um criado.” (Mateus 20. 25-26). 
A diversidade de funções na Igreja não estabelece o predomínio de 
uma sobre a outra, mas, antes o exercício do ministério confiado e 
ordenado a toda a comunidade. 
Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja, desviada deste 
ministério, poderia dar a si mesma ou permitir que se lhe dessem 
líderes especiais revestidos de poderes de mando.283 
 
 

A tese número 4 defende que Jesus Cristo é a única cabeça do corpo 

que é a Igreja. Ele integra, unifica e direciona a diversidade funcional dos 

membros do organismo eclesiástico para operarem num serviço comum. Entre 

os membros não há uma hierarquia ontológica, todos mutuamente se servem e 

se complementam, alimentando o corpo por intermédio do exercício dos seus 

carismas. A divisão funcional entre clérigos e leigos não pressupõe a 

superioridade dos primeiros sobre os segundos, não denota uma autoridade 

espiritual do primeiro grupo, significa apenas uma questão de organização 

administrativa. Todos estão debaixo da mesma autoridade, a saber, a Palavra 

de Deus, conforme testemunhada pelas Escrituras Sagradas. As ações tanto 

do clero quanto do laicato têm, obrigatoriamente, que ser legitimadas pela 

Palavra de Deus. Não há autonomia em relação a ela. Todos são igualmente 

pastoreados por Jesus Cristo e a ele devem obediência. 284 

 

Segundo Barth estava evidente desde o início que a instituição do 

regime episcopal na Igreja Evangélica Alemã, em especial do ofício de bispo 

imperial para o seu pastor-presidente, tinha um sentido político-ideológico. Não 

se tratava simplesmente de uma questão de funcionalidade técnica. Tampouco 

de estética conceitual, de ornamentar o cargo, de conceder um nome mais 

pomposo que o de superintendente geral. Teologicamente tratava-se de um 

regime episcopal encabeçado por um Führer eclesiástico, isto é, por um líder, 

                                                 
282 Cf. Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 155-156. 
283 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 
284 Cf. BARTH, K., Existência teológica hoje in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 153-154. 
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um condutor com poderes extraordinários, acima da tradição e das instituições, 

com autonomia política e teológica para decidir pela Igreja e intervir nela. Um 

modelo de bispo equivalente ao sumo pontífice do catolicismo romano. À 

semelhança do papa, o bispo imperial teria amplo poder para fazer valer o 

cumprimento da confissão de fé e do regimento da Igreja, para decretar novas 

doutrinas, para nomear pastores e professores, e demiti-los caso se 

desalinhasse dos ensinamentos da Igreja, e para intervir diretamente nas 

congregações quando julgasse necessário.285 

 

Todavia, mais do que o sentido teológico, havia o sentido político-

ideológico no modelo episcopal encampado. O bispo imperial não teria que dar 

satisfação a concílio ou movimento algum, senão aos “cristãos alemães”, nem 

teria que ser fiel a nenhuma tradição ou confissão de fé, exceto a do 

cristianismo positivo, e não se dobraria a nenhuma outra liderança que não 

fosse o Führer da nação, Adolf Hitler. Ou seja, ele seria uma espécie de “sub-

Hitler”. Conforme frisa e provoca Barth:  

 

Entenda-se bem: tratava-se do princípio do Führer, assim como se o 
tinha diante dos olhos concretamente na figura de Adolf Hitler e de 
seus sub-Führer. Que outro conceito de Führer poderia ter sido, 
quando na primavera de 1933 se enchia a boca com tal palavra?286 
 
 

Esse tipo de episcopado, segundo Barth, não tem lugar na Igreja de 

Cristo, e é estranho à tradição reformada. Não tem, porque o único Führer, o 

único que tem poder supremo e ilimitado sobre ela, que determina sua missão 

e pauta sua mensagem, que instala e remove, é Jesus Cristo. Ele é o autêntico 

e único bispo extraordinário não só da Igreja na Alemanha, mas de todo o 

mundo. “A Igreja Evangélica Alemã, na medida em que também ela é 

integrante da igreja uma, santa e universal, tem seu Führer em Jesus Cristo, na 

Palavra de Deus”, diz Barth287. Na Igreja a correspondência mais próxima 

desse ministério extraordinário, isto é, do poder de Jesus Cristo e da 

autoridade das Escrituras Sagradas se dá nas congregações locais. Por meio 

do exercício e serviço mútuos dos seus diferentes, todos concedidos pelo 

                                                 
285  Cf. Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 148-150. 
286  Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 150.  
287 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 153. 
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Espírito Santo, os membros ministram uns aos outros, aconselhando, 

encorajando e repreendendo, e, assim, edificam a Igreja. Isto ocorre também 

ao nível externo. As comunidades se associam para mutuamente serem 

pastoreadas: 

 

Nós reformados pelo menos o tentamos quando tomamos 
teologicamente a sério o anúncio do bispo autoritativo e o recusamos 
definitivamente, com a intenção de nossos motivos teológicos. 
Dissemos que o ofício pastoral superior, o poder e a autoridade de 
Jesus Cristo, respectivamente da sagrada escritura só pode ter na 
igreja sua correspondência humana no serviço dos ministérios 
ordenados das comunidades concretas, que em associação sinodal 
mutuamente se aconselham e se exortam, se asseguram e se 
limitam, jamais, porém, num ministério episcopal extraordinário, 
sobreposto aos ministérios das comunidades concretas.288 

 

Para Barth um verdadeiro bispo, no seu sentido ordinário e bíblico, é 

todo aquele que uma autêntica existência teológica, isto é, na Palavra de Deus. 

Pode ele ser um ínfimo teólogo, para os padrões acadêmicos, um pastor 

inexpressivo, anônimo numa aldeia, ou mesmo um presbítero, um leigo, que, 

embora não tenha formação teológica, maneja bem as Escrituras Sagradas e o 

catecismo da Igreja.289 

 

3.1.5 Tese 5 

“Tenham temor a Deus, respeitem o rei!” (1 Pedro 2, 17). 
A Escritura nos diz que o Estado tem o dever, conforme ordem divina, 
de zelar pela justiça e pela paz no mundo ainda que não redimido, no 
qual também vive a Igreja, segundo o padrão de julgamento e 
capacidade humana com emprego da intimidação e exercício da 
força. A Igreja reconhece o benefício dessa ordem divina com 
gratidão e reverência a Deus. Lembra a existência do Reino de Deus, 
dos mandamentos e da justiça divina, chamando, dessa forma a 
atenção para a responsabilidade de governantes e governados. Ela 
confia no poder da Palavra e lhe presta obediência, mediante a qual 
Deus sustenta todas as coisas. 
Rejeitamos a falsa doutrina de que o Estado poderia ultrapassar a 
sua missão especifica, tornando-se uma diretriz única e totalitária da 
existência humana, podendo também cumprir desse modo, a missão 
confiada à Igreja. 
Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja poderia e deveria, 
ultrapassando a sua missão específica, apropriar-se das 
características, dos deveres e das dignidades estatais, tornando-se 
assim, ela mesma, um órgão do Estado.290 
 
 

                                                 
288 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 152. 
289 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 154. 
290 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 
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 À semelhança de Agostinho e Zwínglio que falam, respectivamente, em 

cidade de Deus e da cidade dos homens, e em justiça divina e da justiça 

humana, Barth fala em comunidade cristã e em comunidade civil, para traçar 

paralelos e contrates entre a Igreja e o Estado. Ele usa o mesmo termo, 

“comunidade”, para se referir às duas entidades, com o intuito de sinalizar que 

ambas não se constituem primeiramente em instituições e ministérios. Igreja e 

Estado se constituem, em primeiro lugar, de pessoas que se associam e se 

reúnem numa entidade comum, em torno de princípios e objetivos comuns, 

para desempenharem tarefas e prestarem serviços, mútuos.  

 

Na comunidade cristã os seus membros se unem, pelo menos em tese, 

no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo amor e na mesma esperança, no 

reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas. Em obediência 

à Palavra de Deus se reúnem para professar Jesus como o Cristo, para cultuá-

lo, ouvir sua Palavra e propagá-la a todas as pessoas. “A causa, o sentido e a 

finalidade dessa ‘reunião’ (ecclesia) é a vida comum dessas pessoas em um 

Espírito Santo”, diz Barth291. 

 

Na comunidade civil os seus membros são pessoas de uma mesma 

região, jurisdição, de um mesmo país, metrópole ou colônia, que são regidas 

por uma ordem de direito comum, coagidas pela mesma lei, que são 

portadoras dos mesmos direitos e deveres. “A causa, o sentido e a finalidade 

desse convívio, está em garantir tanto a liberdade exterior, relativa e provisória 

do indivíduo quanto à paz exterior, relativa e provisória da comunidade”, afirma 

Barth292.   

 

Ambas as comunidades, conquanto tenham funções distintas, são 

dispositivos da providência divina. O Estado, como princípio de autoridade 

secular, não como uma organização política específica, nazista, socialista, 

social-democrata ou democrata-liberal, tem uma vocação tão divina quanto a 

                                                 
291 BARTH. K., Comunidade cristã e comunidade civil. in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 289. 
292 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 290. 
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Igreja. As Escrituras, através de Paulo293 e Pedro294, apóstolos, reconhecem os 

governantes como ministro de Deus e convocam os cristãos a honrá-los e 

orarem por eles. Não deve ser entendido como produto do pecado, conquanto 

suas concretizações temporais sejam, em maior ou menor grau, falhas, 

imperfeitas e dúbias. Ele representa um instrumento da graça divina para 

promover justiça, paz e liberdade, se necessário com o expediente da força, 

num mundo habitado por seres pecadores, por pessoas com inclinações 

naturais, isto é, com potencialidades para cometer todo tipo de perversão da 

ordem divina, se não forem devidamente disciplinados. Ele existe para pôr 

ordem no caos, instalar o direito e proteger a humanidade dela mesma, 

impedindo que o mal se torne hegemônico no mundo não-redimido.295 

 

Por mais erros e arbitrariedades humanas que haja na comunidade 
civil (no Estado), ela não é, objetivamente falando, um produto do 
pecado, mas sim uma das constantes da providência e da regência 
universal divina que, em favor do ser humano, atua contra o pecado 
humano e, portanto, é instrumento da graça divina. Com a 
comunidade cristã a comunidade civil tem em comum tanto sua 
origem como o seu centro. Ela é uma ordem da graça divina na 
medida em que ela sempre também é paciência em sua relação com 
a pessoa pecadora como tal, em relação ao mundo ainda não 
redimido. (...) Uma vez que, “segundo o critério do discernimento 
humano e da capacidade humana” e mediante “ameaça e uso da 
força” (tese de Barmen nº 5), nela está providenciada a instalação do 
direito humano e (no sentido exterior, relativo, provisório assim dado) 
estão providenciadas a liberdade, a paz e humanidade, a comunidade 
civil se encontra de fato neste serviço específico da providência e do 
plano salvífico de Deus, independentemente do discernimento e da 
vontade das pessoas envolvidas.296 

 

Mesmo que pessoas perversas governem o Estado, que a injustiça, da 

perspectiva do Reino de Deus, seja a regra política, a anarquia não se torna a 

melhor alternativa tampouco se justifica uma existência apolítica por parte da 

Igreja. Ele continua sendo uma potestade divina, e como tal, por mais 

contraditório e absurdo que pareça ao entendimento humano, ele só age sob a 

                                                 
293 Em II Timóteo 2.1-4: “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações 
de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma 
vida tranqüila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.”  
294 Em I Pedro 2.13-15: “Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens; 
seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que 
praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês 
silenciem a ignorância dos insensatos.”  
295 BARTH. K., Comunidade cristã e comunidade civil. in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 291-
294. 
296 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 293. 
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vontade permissiva de Deus. Não obstante, seja julgado segundo a perfeita 

vontade de Deus. Logo, quando ele age em contrariedade a sua vocação, ele 

se coloca sob o juízo divino.297  

Isso, porém, não significa que a Igreja deve se submeter acriticamente a 

ordem vigente, deve aceitar tudo passivamente, sem esboçar nenhuma reação. 

Uma coisa é suportar de bom grado o sofrimento inevitável, a injustiça imposta 

a sua vontade, o mal que triunfou apesar dos seus esforços, outra coisa é não 

exercer a sua cidadania com discernimento cristão, não escolher ou deixar de 

escolher entre as possibilidades reais e concretas, a melhor ou menor ruim 

alternativa. Neste caso não há autêntica subordinação ao Estado, conforme as 

Escrituras, porque a submissão da Igreja a ele está submetida à Palavra de 

Deus, ou seja, é relativizada por ela, só tem valor se estiver de acordo com o 

testemunho das Escrituras Sagradas. Mais importante é obedecer a Deus do 

que a humanos.298 

 

O fato de não haver e nem ser possível uma ordem social perfeita, nem 

um modelo político que corresponda exatamente ao Reino de Deus, que todas 

são construções humanas, portanto, imperfeitas e perecíveis, não significa que 

todos são igualmente nivelados, que independente da escolha, os efeitos serão 

os mesmos. Segundo Barth, a comunidade cristã como participante da 

comunidade civil, deve submeter suas escolhas políticas ao princípio da 

proximidade com os valores do Evangelho. O que no entendimento dele 

significa optar pela alternativa política que proporcione maior justiça social para 

a comunidade civil concreta na qual ela está inserida. Porém, em consonância 

com o espírito ecumênico do Evangelho, a Igreja deve olhar além das fronteiras 

da cidade, da região e do país em que ela vive. O critério da justiça social deve 

ter como referência não apenas o que é melhor para a sociedade em que ela 

está instalada, sem considerar os efeitos da política local para as demais 

sociedades. A Igreja deve ter como referência também o princípio da 

cooperação, ou seja, deve buscar o entendimento comum e a colaboração 

entre os Estados e apoiar a opção política que proporcione um alcance da 

justiça social para um maior número possível de comunidades civis. De igual 

                                                 
297 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 293-294.  
298 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 297. 
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forma deve se basear nesses critérios para decidir entre ser uma força 

apoiadora ou opositora do Estado.299 

 

A comunidade cristã se “subordina” à comunidade civil ao distinguir 
(segundo o critério do seu conhecimento do Senhor, que é Senhor 
sobre todas as coisas, e distinguindo por “causa da consciência”, na 
área das possibilidades exteriores, relativas e provisórias desse 
círculo externo!) entre o Estado legítimo e o não-legítimo, isto é, entre 
formas e realidades políticas que se apresentam melhores ou piores, 
entre ordem e arbítrio, hegemonia e tirania, liberdade e anarquia, 
comunhão e coletivismo, entre direito de personalidade e 
individualismo, entre o Estado de Romanos 13 e o de Apocalipse 13. 
Em conformidade com este ato de discernimento ela julgará de caso 
para caso, em cada situação, sobre as questões a se levantarem com 
relação à fundação, preservação e implantação da ordem estatal. E 
em conformidade com seu parecer formado ela, de caso para caso, 
em cada situação específica, quererá e optará pelo Estado legítimo, 
isto é, pelo Estado melhor em cada caso, e deixará de querer e optar 
pelo Estado que não seja legítimo, isto é, pelo Estado pior em cada 
caso. E segundo esta opção e esta vontade, ora ela se empenhará, 
ora se oporá.300 

 

  Os cristãos participam das duas comunidades. Logo, não há problema 

que afete a sociedade que de alguma maneira não afete a Igreja. A diferença 

reside que na comunidade civil, os cristãos estão em companhia dos não-

cristãos, suas relações não são regidas pela autoridade da Palavra de Deus, 

conforme registrada nas Escrituras Sagradas, por isso não se pode apelar à 

Bíblia para solucionar litígios, para defender teses. O Estado congrega cristãos 

e não-cristãos. No segundo grupo, há religiosos, como judeus, muçulmanos, 

budistas e espiritualistas, e também não-religiosos ou descrentes, como 

agnósticos e ateus. Portanto, a Igreja como membro da comunidade civil não 

pode reivindicar que o Estado fundamente o seu direito na moral cristã ou que 

lhe conceda privilégios.  

  

Para Barth a comunidade cristã não deve ter como alvo a transformação 

do Estado numa Igreja, nem mesmo numa linha auxiliar sua. Se a Igreja 

desfruta de liberdade para pregar o Evangelho, se o Estado lhe faculta direitos 

especiais, como a concessão do ensino religioso no ensino público, de veículos 

de comunicação, de isenções fiscais, se investe financeiramente nos seus 

projetos e se preserva elementos da tradição cristã – o domingo, a Páscoa e o 

                                                 
299 Cf. Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 296, 305, 308.  
300 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 297-298, grifo do autor.  
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Natal – no corpo da nação, como norma social, ela deve ser muito grata. Deve 

reconhecer na benevolência do Estado a ação da providência divina. E a 

gratidão e o reconhecimento da comunidade cristã devem ter como corolário 

uma maior motivação em servir a Deus servindo às pessoas, um maior 

empenho em cumprir a sua missão, para fazer jus à boa vontade que a 

comunidade civil está dispensando a ela. Mas, quando essa disposição 

favorável lhe faltar, a Igreja não deve tornar esses privilégios em objetos de 

pleito. Deve procurar nela mesma o motivo da mudança, não na sociedade. 

Deve indagar a si mesma se forneceu um testemunho verdadeiro do Evangelho 

no serviço público, se contribuiu para o bem-estar social, e se sua presença foi 

relevante ao ponto de se tornar um indispensável para o bom funcionamento 

da sociedade. Antes disso, no entanto, ela deve se arrepender dos seus 

pecados na esfera pública e voltar a cumprir com fidelidade a sua vocação que 

é testemunhar a Palavra de Deus. E seu arrependimento será mais efetivo se 

os espaços que o Estado lhe conceder forem mínimos, pois isso exigirá um 

esforço redobrado da Igreja, um comprometimento autêntico com sua missão, 

para otimizar o seu raio de ação.  

 

Quando a comunidade civil lhe negar semelhante presente, ela não 
procurará o erro primeiro nesta, e sim em si mesma. Aqui vale: “Não 
resistais ao mal!” Neste caso a comunidade cristã fará a si mesma a 
pergunta se ela já forneceu à comunidade civil a prova do espírito e 
da força, representou e proclamou a Jesus Cristo frente ao mundo de 
forma tal que já possa esperar, de sua parte, ser considerada fator 
importante, interessante e benéfico na vida pública. Ela se 
perguntará, por exemplo, se ela realmente tem a dizer aquilo de 
extraordinário que tranquilamente mereça ser ouvido na escola. 
Primeiro e antes de mais nada ela praticará o arrependimento 
(quando e onde é que ela não teria motivo para tal?) e isto sucederá 
melhor se ela perseguir a sua obra especial dentro do espaço – talvez 
mínimo – que publicamente lhe for concedido, tanto mais confiada e 
concentradamente, com o dobro do zelo “no menor ponto com a 
maior das forças”.301 

 
  

Para o teólogo suíço, quando a Igreja, primeiro se preocupa em vir a 

público reivindicar os seus direitos como instituição e o seu reconhecimento na 

sociedade, ela sinaliza que não se arrependeu de seus pecados e que ainda 

não compreendeu a sua missão. Demonstra que está espiritualmente cativa do 

seu desejo pelo poder, e neste caso é justo que suas demandas não sejam 
                                                 
301 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 300. 
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atendidas e que ela não seja levada a sério. Sempre que a Igreja ficou 

seduzida pelo poder ela caiu na ilusão de que poderia transformar a 

comunidade civil pela força política e caiu na tentação de querer dominar o 

Estado, de imprimir nele um caráter eclesiástico, e tratar os cidadãos como 

membros de sua paróquia. Não é sem razão, pelo contrário, é justo que o 

Estado e a comunidade civil se mobilizem contra a Igreja quando ela caminha 

nessa direção. 

  

A Igreja para não se perder no seu caminho precisa ter sempre 

consciência que a vocação do Estado não é a mesma que a sua. Portanto, não 

deve ser seu alvo torná-lo seu instrumento, entre outros motivos, porque a 

comunidade civil não tem vocação para se tornar o Reino de Deus. Mesmo a 

comunidade eclesiástica, nos seus melhores modelos, não é uma cópia do 

Reino, não funciona exatamente conforme o Evangelho. Como pode então a 

Igreja ter a pretensão de tornar a sociedade numa mostra do Reino? Ambas as 

comunidades tem a vocação para atuar no mundo não-redimido, onde o 

pecado é sempre uma constante e a ameaça da irrupção do caos é sempre 

uma possibilidade, e mesmo as maiores e melhores virtudes e obras humanas 

carregam contradições, relatividades e imperfeições, além de serem efêmeras 

e perecíveis. No Reino de Deus não há contradições e relatividades, tudo 

converge perfeitamente. Nada é provisório, tudo é permanente, porque Deus é 

tudo em todos. No mundo redimido não há executivo, legislativo e judiciário, 

porque não há pecado a inibir e a punir, não há conflito e contradição entre 

querer e fazer, entre desejo e vontade, porque a redenção atingiu a totalidade 

da criação e estabeleceu a perfeita harmonia. No Reino de Deus o senhorio de 

Cristo que estava oculto no mundo não-redimido é revelado em sua 

plenitude.302 

 

Esse Reino, porém, não surgirá por intermédio de ações políticas ou da 

cristianização do Estado, ele se manifestará com o regresso de Cristo a Terra. 

Não obstante, essa consciência não deve levar a Igreja ao conformismo sócio-

político, pelo contrário, deve animá-la ainda mais a sinalizar o Reino de Deus 

                                                 
302 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 301-302. 
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através de ações que materializem o espírito do Evangelho, que encarnem a 

Palavra de Deus. Para mostrar ao mundo não-redimido que ela crê numa 

justiça e num modelo de sociedade superiores, que esses valorem orientam 

sua missão e por eles ela assume riscos, porque crê que esse mundo não é 

definitivo. Por ser o mundo redimido que define sua ação, a comunidade cristã 

está motivada a refleti-lo, a sinalizá-lo profeticamente nas suas fileiras, no 

Estado e na comunidade civil. E a não se desanimar com as tribulações, 

frustrações e as decepções, porque sua esperança não se limita à vida terrena, 

ela se estende a vida eterna, onde toda vitória e derrota, toda conquista e 

perda, relativas, serão glorificadas e redimidas, respectivamente, em e no 

absoluto.303 

 
3.1.6 Tese 6 

“Saibam que estarei sempre convosco até ao fim do mundo.” (Mateus 
28. 20). “A Palavra de Deus não se deixa acorrentar.” (II Tim 2.9). 
A missão da Igreja, na qual repousa sua liberdade, consiste em 
transmitir a todo o povo - em nome de Cristo e, portanto, a serviço da 
sua Palavra e da sua obra pela pregação e pelo sacramento - a 
mensagem da livre graça de Deus. 
Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja, possuída de arrogância 
humana, poderia colocar a Palavra e a obra do Senhor a serviço de 
quaisquer desejos, propósitos e planos escolhidos arbitrariamente.304 
 

 

A sexta tese afirma que a Igreja de Cristo não é senhora do seu destino, 

que ela não é autônoma na sua missão, nem proprietária de sua mensagem. 

Como cativa da Palavra de Deus, ela não é senhora de si, ela tem um senhor, 

somente um, alguém que tem autoridade sobre ela, de quem ela é propriedade, 

que determina sua vocação e seu modo de ser, e a quem ele tem que prestar 

contas. Esse alguém é Jesus Cristo. E ele determinou que a vocação de sua 

Igreja para o povo alemão, e para qualquer outro povo, nação ou tribo, é a 

mesma, a saber, pregar a sua Palavra, isto é, a Palavra de Deus, conforme se 

encontra na Bíblia.  

 

A Igreja Nacional do Reich, especialmente os cristãos alemães, ao 

identificar na chegada dos nazistas um fenômeno da providência divina, em 

Hitler um profeta e no nacional-socialismo uma nova revelação de Deus para a 

                                                 
303 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 301-302. 
304 http://www.dar.org.br/biblioteca/57-documentos/523-declaracao-teologica-de-barmen.html. 
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Igreja Alemã, prescrevendo uma nova vocação, provou não ser uma 

representação da Igreja de Cristo. Demonstrou não ter a consciência do 

Evangelho. Para Barth, a apostasia da Igreja Evangélica Alemã se deu menos 

por causa da pressão e da intimidação do Terceiro Reich, e mais por ela não 

estar cativa da Palavra de Deus, ao contrário do que ela afirmava, e sim de 

interesses políticos, de desejos pelo poder temporal. Por não estar ligada a 

Palavra, ouviu a voz de um estranho, e se ligou a uma nova missão, um projeto 

político-ideológico, que não é a missão para a qual ela foi chamada, e se 

sujeitou a um novo senhor. Ou seja, deixou de escutar Jesus Cristo e 

proclamar o seu Evangelho, para ouvir Hitler e proclamar o cristianismo 

positivo, deixando, assim, de ser uma Igreja cristã.305 

 

Para substanciar esse argumento o teólogo suíço cita o discurso 

proferido por Hitler no Parlamento, em 23 de março de 1923, quando foi 

instalado como um chanceler ditador, no qual ele havia dito que os direitos das 

igrejas não seriam limitados, e que as relações delas com o Estado não seriam 

modificadas. O que ele havia falado que ocorreria seria uma convivência leal 

entre a Igreja e o Estado, “não, porém, uma ‘sincronização’ interna nem mesmo 

apenas externa da Igreja em favor do Estado”, conforme pontua Barth306. Barth 

faz referência a esse pronunciamento para ironizar a liderança da Igreja, 

especificamente os “cristãos alemães”, a respeito de sua apressada posição de 

alinhamento, não apenas política, mas também teológica, ao Estado e a 

ideologia nazista, respectivamente, já que Hitler, pelo menos oficial e 

explicitamente, não havia requerido isso.307 

 

Por fim, o melhor serviço que a Igreja podia e pode prestar à nação 

alemã, para Barth, é o mesmo que ela podia e pode oferecer a qualquer outra 

nação, tribo ou cultura, a saber, proclamar a Palavra de Deus. Se com esse 

serviço ela trouxer benefícios sociais para o povo, ótimo. Deve reconhecer 

nisso mais um ato da providência. Mas, se não for esse caso, deve prosseguir 

em obediência ao seu chamado. E para cumpri-lo, sim, ela deve fazer de tudo 

                                                 
305BARTH, K., Existência teológica hoje in: ALTMANN, W., Dádiva e louvor, p. 147-148, 156. 
306 Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 146. 
307 Cf. Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 146-147. 
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que for possível e lícito, conforme as Escrituras. Não, para levar o povo a 

seguir um projeto político-ideológico, mesmo que esse projeto lhe traga 

aparentes vantagens e benefícios, porque ao agir assim inequivocamente se 

desviará de sua vocação e adulterará a sua mensagem. Assim acontece 

porque a Palavra de Deus não se confunde com nenhuma palavra humana, 

isto é, com filosofia, teoria, ideologia ou teologia alguma. Deus se serve de 

todas elas de acordo com seus planos inescrutáveis, mas põem todas elas sob 

juízo.308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308 Cf. Id., Ibid., in:  Id., Ibid., p. 155-156. 
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Conclusão 

 

O percurso feito na história do protestantismo alemão hegemônico e nas 

teologias que subsidiaram seus agrupamentos políticos, que serviram de 

justificativa para a adesão – condicional e incondicional – e para a rebelião 

deles ao Estado, em diferentes conjunturas históricas, por motivos comuns e 

diferentes, mostra que os fenômenos históricos se repetem ao longo da 

história. Eles assumem, sim, os traços e os contornos da época, mas em seus 

elementos fundamentais eles são idênticos. E isso acontece, entre outras 

razões, porque as idéias, que condicionam e são condicionadas pelos 

processos históricos, não são simples ou sofisticadas abstrações racionais. 

Não são resultados de operações cognitivas puramente intelectivas, que 

reproduzem objetivamente verdades factuais. Assim não podem ser porque as 

idéias não surgem de um vácuo. As idéias têm como pano de fundo um lastro 

psicológico tecido por fatores emocionais comuns a espécie humana e por 

impressões afetivas pessoais que, em maior ou menor grau, influenciam os 

seus processos de elaboração.  

 

Esses fatores emocionais enraizados no inconsciente coletivo, que 

estruturam a psique como um todo, denominados de arquétipos, por Jung, 

explicam os paralelos históricos entre as idéias, as similaridades latitudinais e 

longitudinais dos pensamentos. Ao examinarmos, por exemplo, tanto a teologia 

do cristianismo positivo quanto a de Barth, pudemos constatar que o que de 

inédito nelas são o formato e a síntese. Porque o conteúdo delas, isto é, suas 

idéias, em seus âmagos, não são novas, são antigas idéias que foram 

recicladas, atualizadas e estetizadas ao gosto dos teólogos e das demandas de 

sua época identificadas por eles. Conforme diz o pai da Psicologia Analítica:  

 
Não existe uma só idéia ou concepção essencial que não possua 
antecedentes históricos. Em última análise, estes se fundamentam 
em formas arquetípicas, cuja concretude data de uma época em que 
a consciência ainda não pensava, mas percebia.309 
 

 
 

                                                 
309 JUNG, CARL, Os arquétipos e o inconsciente coletivo, p. 42-43.  
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  Essa constatação é importante para nos deixar atento a respeito dos 

discursos teológicos, suas relações interdiscursivas com outras áreas do 

conhecimento, suas ressonâncias nas culturas, nas tradições e nos 

preconceitos entranhados nelas, e as possíveis deduções tiradas dessas 

associações. Conforme vimos, o cristianismo positivo se alicerçava em 

fundamentos teológicos liberais, ou seja, se embasava em idéias tidas como 

modernas, que representavam - e ainda representam para os círculos 

teológicos liberais - a vanguarda e a erudição do pensamento teológico. A 

teologia dos “cristãos alemães” nada tinha de conservadora e tampouco de 

fundamentalista.  

 

Não somente como liberais de outrora, mas também como os da 

atualidade, os “cristãos alemães” negavam a natureza revelacional do Antigo 

Testamento; dissociavam Javé do Deus propagado por Jesus; rejeitavam que 

Jesus fosse ontologicamente Deus, que sua morte fosse de natureza expiatória 

e que ele voltaria literalmente ao mundo; e interpretavam a doutrina da morte 

expiatória de Cristo como uma acomodação judaica feita por Paulo, a quem 

ambos viam com desconfiança, por acreditarem que ele teria dado outro 

significado aos ensinamentos de Jesus. Para os “cristãos alemães”, como 

vimos, Paulo havia sido um adulterador do cristianismo, havia amoldado a 

mensagem de Jesus ao judaísmo.   

 

Não obstante, é preciso salientar que os fundamentalistas de outrora 

como os da atualidade tinham fixação na moralidade sexual. A retórica de Hitler 

de valorização da família tradicional, do papel da mulher como rainha do lar, de 

combate à promiscuidade, a pornografia e à homossexualidade os seduziu. A 

liberalização dos costumes ocorrida na República de Weimar causou forte 

desagrado e oposição dos cristãos conservadores de um modo geral, e dos 

fundamentalistas de modo específico. Associavam a aguda crise econômica e 

social pela qual passava a Alemanha a essa liberalização moral.  

 

O fator psicológico pode ser muito mais do que um pressuposto da idéia, 

um elemento da reflexão. Ele pode se tornar o seu condicionador, o seu 

determinante, quando sua carga emocional, de natureza pessoal e histórica, é 
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ativada em grandes proporções, quando seu potencial afetivo é manipulado e 

explorado unilateralmente por personalidades carismáticas. Nessas condições 

o fator psicológico deixa de ser “um” para se tornar “o” elemento na formação 

do pensamento. As idéias que surgem ficam imunes às críticas, às refutações 

lógicas e empíricas, porque são na verdade realidades psíquicas, isto é, 

subprodutos de forças emocionais sombrias e de natureza traumática. Não há 

permeabilidade ao juízo crítico porque a racionalidade é seqüestrada, e se 

torna escrava das deliberações inconscientes dos complexos afetivos310. Em 

outras palavras, o indivíduo fica possesso por essas idéias.  

 

Quando uma idéia é uma realidade psíquica, ela vai penetrando 
furtivamente nas mais diversas áreas, aparentemente sem a menor 
relação causal histórica. Nessa hora é bom prestar atenção. Porque 
as idéias que são realidades psíquicas representam forças 
irrefutáveis e inatacáveis, do ponto de vista da lógica e da moral. São 
mais poderosas do que o homem e sua cabeça. É verdade que ele 
acredita que é ele quem produz essas idéias; na realidade, porém, 
são elas que o produzem, de tal forma que, inconscientemente, ele se 
torna simplesmente seu porta-voz.311 

 

A Alemanha é um exemplo paradigmático de que mesmo uma nação 

com elevado grau de erudição, de cultura amplamente secularizada, vanguarda 

no progresso científico, nas artes e nas humanidades, pode ser contaminada 

em larga escala por uma epidemia psíquica. Pode ter sua racionalidade 

arrastada por uma inundação arquetípica. Basta que coincida na história uma 

situação de crise, de medo ou de saturação, e o aparecimento de uma 

personalidade carismática, como Hitler, que consegue atrair o fascínio do 

público e o suscitá-lo a projetar nele a imagem arquetípica do herói e o 

complexo de salvador nacional. Ou seja, que consiga ativar o inconsciente 

coletivo do coletivo alvejado.  

 

                                                 
310 Na psicologia junguiana, um complexo é um aglomerado de imagens afetivas inconscientes, 
vinculados a um ou a vários arquétipos. Os complexos são dotados de forte carga energética e de um 
relativo grau de autonomia em relação à atitude consciente. Quanto mais energia reprimida carregar um 
complexo, maior será a perturbação que ele provocará à consciência e maior será o estrago que causará ao 
ambiente caso o ego se identifique com ele. Os complexos se expressam na consciência através de 
memórias, imagens, fantasias e pensamentos dolorosos ou conflituosos com moral ou vontade consciente 
do indivíduo. Atuam também como personalidades fragmentárias, que no caso de esquizofrenia assumem 
o controle da consciência.  
311 Id., A prática da psicoterapia, p. 62.  
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Acreditar que esse surto pode ser evitado simplesmente com o 

desenvolvimento da razão, através de uma educação social humanista e 

secular ou, se deflagrado, pode ser sustado mediante a conscientização e 

apelando-se ao bom senso, é ilusão, se não for teimosia ideológica ou má-fé. 

Conforme diz Jung: “Os acontecimentos escapam a todas as medidas e fogem 

a capacidade de raciocinar. O cérebro acaba não valendo nada e o sistema 

simpático é tomado”.312 

 

 Jung observa bem que antes da Primeira Guerra pessoas cultas diziam 

que um conflito bélico estava fora de cogitação porque o raciocínio humano 

teria chegado a um estágio que não permitia mais a humanidade regredir a 

comportamentos primitivos, e também porque o comércio e as finanças 

internacionais estavam bem entrelaçados internacionalmente. Todavia, o que 

pouco adiante ocorreu foi a guerra mais sangrenta da história. O psicólogo 

suíço fez esse comentário antes da Segunda Guerra, quando o governo 

nazista já tinha se instalado, para alertar aqueles que novamente estavam 

recorrendo novamente a esse discurso para desacreditar o perigo de uma nova 

guerra mundial. A história viria mostrar pouco depois, mais uma vez, que a 

sinalização de Jung não era paranóica nem alarmista.313 

 

 O comportamento médio dos alemães prova que a estupidez é um vício 

comum, compartilhado por pessoas ignorantes e inteligentes, pobres e ricas 

religiosas e laicas. Assim como a covardia e o apego ao hábito. Esses dois 

freqüentemente se mostram mais fortes do que as idéias e os valores morais 

na determinação do comportamento do indivíduo, quando este se encontra 

ameaçado, intimidado. A ética que o sujeito tem ou diz que tem para fazer 

marketing de comportamento, é amiúde relativizada quando sua integridade 

física e a de seus familiares, e sua segurança financeira, entram em jogo.  

 

Logo, a cumplicidade da maioria do povo alemão com Hitler não deve 

ser entendida exclusivamente em função da ativação de um arquétipo comum, 

de um contágio emocional coletivo que interditou na consciência dos 

                                                 
312 Id., A vida simbólica, p. 182.  
313 Cf. A vida simbólica, p. 181. 
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apoiadores de Hitler toda autocrítica. Nem a omissão da maioria dos alemães e 

de outros europeus no socorro aos judeus, na denúncia da política de 

extermínio étnico, deve ser entendida única e necessariamente como 

conseqüência de um ódio generalizado aos judeus. Segundo Pondé: “Muitos 

europeus colaboraram com o massacre não apenas porque odiavam as vítimas 

dos nazistas (nem precisavam odiá-las, isso seria até demais pensar), mas 

apenas pelo amor ao cotidiano”.314 

 

O comportamento hegemônico das instituições cristãs e dos próprios 

cristãos na Alemanha ao longo da história pré-nazista e, especialmente, no 

nazismo, demonstra que princípios são relativizados ou reinterpretados de 

acordo com as conveniências. Basta que o Estado acene à Igreja com uma 

parcela de poder político, que lhe conceda alguns privilégios, que lhe confira 

algum prestígio ou que se volte contra um inimigo comum; ou, mesmo que não 

lhe conceda nada disso, ameace a sua existência institucional, a integridade 

física e a reputação de seus membros, caso não acumplicie ativa ou 

passivamente com o governo. Isto não querer muito sacrifício, ainda mais 

quando o grupo perseguido não desfruta da simpatia da instituição.  

 

Conforme vimos, os “cristãos alemães” eram minoritários na cristandade 

alemã, pouco expressivos numericamente, mas se fizeram hegemônicos, 

porque aqueles que tinham a hegemonia numérica, não adotaram uma práxis 

condizente com a vocação para ser Igreja. Enquanto os “cristãos alemães” 

implantavam sua práxis na Igreja, os demais grupos perdiam tempo discutindo 

estratégias políticas, acreditando ou querendo acreditando que poderiam 

vencer os “cristãos alemães” dentro dos marcos institucionais, e que poderiam 

fazer acordos com Hitler sem entrar em desacordo com a Palavra de Deus.  

 

Mesmo a Igreja Confessante que teve um ato de coragem ao romper 

com a Igreja do Reich protestando publicamente contra o processo de 

nazificação do protestantismo oficial alemão e declarando que Jesus Cristo é a 

única revelação de Deus e o único senhor ao qual a Igreja deve obediência 

                                                 
314 PONDÉ, LUIZ FELIPE, Contra um mundo melhor, p. 146.  
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absoluta, conforme frisa a teologia de Barth, teve uma atuação muito aquém do 

que deveria ter como legítima igreja que reivindicava ser. Parte dos seus 

pastores ainda apoiou Hitler por um bom tempo, pois acreditava que o único 

problema a se opor era a ingerência na autonomia política e teológica da Igreja. 

Não entendia ou não queria entender que para ser de fato igreja confessante, 

isto é, uma comunidade que professa não apenas verbalmente, mas também 

em atos, a Palavra de Deus, que cumpre integralmente sua missão, era preciso 

denunciar as injustiças, seus perpetradores, e se solidarizar com os 

injustiçados. Era necessário se posicionar em prol dos vitimados do nazismo. 

Não somente dos judeus, mas também dos eslavos, dos ciganos, dos 

deficientes físicos e mentais, e dos homossexuais. O que implicava 

necessariamente em se posicionar contra Hitler, contra um líder que tinha uma 

popularidade estrondosa, ou seja, implicava em se indispor também com a 

grande maioria do povo. Proporcionalmente ao número de cristãos na 

Alemanha, muito poucos assumiram esse risco, levaram as últimas 

conseqüências o compromisso com o Evangelho.  

 

Felizmente, os proporcionalmente poucos cristãos que se insurgiram 

contra o nazismo fizeram muito mais em favor dos judeus do que qualquer 

outro grupo social. O testemunho de Bonhoeffer, Niemöller e de poucos 

milhares de cristãos anônimos alemães e estrangeiros que se solidarizaram 

ativamente com os judeus, que oferecerem auxílio e proteção a eles, e 

protestarem profeticamente contra o sistema opressor, comprovaram mais uma 

vez na história que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de 

Jesus. Prevalecem contra o cristianismo, contra as igrejas que abraçam outros 

evangelhos, e mesmo contra as igrejas que oficialmente confessam o 

Evangelho, a Palavra de Deus, conforme as Escrituras Sagradas, mas na sua 

práxis não encarnam o espírito evangélico. Ou seja, prevalecem quando a 

Igreja cristã vira religião, quando se transforma numa convenção, numa 

instituição que serve a si mesma, sua história, sua tradição, seu patrimônio, 

sua liturgia e sua hierarquia. 

 

Mas as portas não prevalecem contra a instituição cujo fim não é ela 

mesma, e sim aquele a quem ela é chamada a servir, isto é, a Jesus Cristo. 
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Essa instituição prevalece contra as portas do inferno porque não é uma obra 

humana, é uma obra do Espírito Santo, é uma comunidade espiritual 

corporificada e animada por gente que consciente e inconscientemente serve a 

Deus e ao seu semelhante no Espírito de Jesus. Por gente cuja confiança no 

caráter de Deus, a fé na sua Palavra, no testemunho de Jesus, é mais forte do 

que o medo, do que a ameaça e a sedução do inimigo. Por gente que orienta 

sua vida pela fé naquilo que é terno, não pelas vicissitudes e contingências do 

tempo, e que, por isso, não teme perder a sua vida, porque crê que sua vida já 

está ganha.  

 

 A história do protestantismo na Alemanha deve servir sempre de 

referencial e alerta para os cristãos sobre o quão caro é o preço de se 

acomodar a ordem temporal, de fazer concessões na sua fé em prol do 

prestígio, das benesses e da proteção humanas, e o quão inglório é projetar 

num mortal a arquétipo do salvador. A teologia de Barth presta um grande 

serviço a isso ao salientar que a Palavra de Deus não pode ser confundida com 

palavras humanas. A despeito da Palavra de Deus se servir delas 

dialeticamente para se comunicar, ela as transcende e as põe em crise, porque 

é perfeita e eterna enquanto as teologias, as filosofias, as éticas e as políticas 

são, em maior ou menor grau, imperfeitas e incompletas. Portanto, a 

comunidade cristã deve estar ciente de que se ele quer ser fiel ao seu 

chamado, ela jamais poderá se alinhar automaticamente a qualquer credo e 

partido político e ideológico, senão ao Evangelho.  
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Anexo 
 
Sínodo Confessional da Igreja Evangélica Alemã 
 
I - Um apelo às congregações evangélicas e aos cristãos na Alemanha 
 
O Sínodo Confessional da Igreja Evangélica Alemã reuniu-se na cidade de 

Barmen, de 29 a 31 de Maio de 1934. Representantes de todas as Igrejas 

Confessionais alemãs uniram-se unanimemente numa confissão do único 

Senhor da Igreja una, santa e apostólica. Fiéis à sua confissão de fé, membros 

das Igrejas Luterana, Reformada e Unida procuraram redigir uma mensagem 

comum para ir ao encontro das necessidades e tentação da Igreja em nossos 

dias. Com gratidão a Deus, estão convictos de que lhes foi concedida uma 

palavra comum para dizerem. Não foi sua intenção fundar uma nova Igreja ou 

formar uma união de Igrejas. Nada esteve tão longe dos seus pensamentos do 

que a abolição do «status» confessional das nossas Igrejas. Pelo contrário, sua 

intenção era resistir com fé e unanimidade à destruição da Confissão de Fé, e, 

por conseguinte, da Igreja Evangélica na Alemanha. Em oposição às tentativas 

de estabelecer a unidade da Igreja Evangélica Alemã mediante uma falsa 

doutrina, fazendo uso da força e de práticas insinceras, o Sínodo Confessional 

insiste que a unidade das Igrejas Evangélicas na Alemanha só poderá provir da 

Palavra de Deus na fé concedida pelo Espírito Santo. Somente assim a Igreja 

se renova. 

 

O Sínodo Confessional, portanto, conclama as congregações para se unirem 

em oração e coesas cerrarem fileiras em torno dos pastores e mestres que 

permanecem fiéis às Confissões. 

 

Não vos deixeis enganar pelos boatos de que pretendemos opor-nos à unidade 

da nação alemã! 

 

Não deis ouvidos aos sedutores que pervertem nossas intenções, dando a 

impressão de que desejaríamos quebrar a unidade da Igreja Evangélica Alemã 

ou abandonar as Confissões dos Pais da Igreja. 
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Examinai os espíritos, a ver se eles são de Deus! Provai também as palavras 

do Sínodo Confessional da Igreja Evangélica Alemã para testar se estão 

conformes com a Sagrada Escritura e com a Confissão dos Pais. Se achardes 

que nossas palavras se opõem à Escritura, então não nos deis atenção! Mas 

se julgardes que nossa posição está conforme com a Escritura, então não 

permitais que o medo ou a tentação vos impeça de trilhar conosco a vereda da 

fé e da obediência à Palavra de Deus, a fim de que o povo de Deus tenha um 

só pensamento na terra e que nós experimentemos pela fé aquilo que ele 

mesmo disse: «Nunca vos deixarei, nem vos abandonarei». Por esse motivo, 

«não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o 

seu reino». 

 

  

 

II - Declaração teológica a respeito da situação atual da Igreja Evangélica 

Alemã 

 

Conforme as palavras iniciais da sua Constituição, datada de 11 de Julho de 

1933, a Igreja Evangélica Alemã é uma federação de Igrejas Confessionais, 

oriundas da Reforma, gozando de direitos iguais. O fundamento teológico para 

a unificação dessas Igrejas se acha nos artigos 1º e 2º da Constituição da 

Igreja Evangélica Alemã, reconhecida pelo Governo do Reich em 14 de Julho 

de 1933. 

 

Artigo 1º: A base inviolável da Igreja Evangélica Alemã é o Evangelho de Jesus 

Cristo, conforme nos é atestado nas Sagradas Escrituras e trazido novamente 

à luz nas Confissões da Reforma. Todos os poderes necessários à Igreja para 

cumprir sua missão por ele são determinados e limitados. 

 

Artigo 2º: A Igreja Evangélica Alemã é dividida em igrejas regionais 

(Landeskirchen). 

 

Nós, os representantes das Igrejas Luterana, Reformada e Unida, dos Sínodos 

livres, das assembléias eclesiásticas e organizações paroquiais unidas no 
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Sínodo Confessional da Igreja Evangélica Alemã, declaramos estarmos unidos 

na base da Igreja Evangélica Alemã como uma federação de Igrejas 

Confessionais. Unifica-nos a confissão de um só Senhor da Igreja una, santa, 

católica e apostólica. 

 

Declaramos publicamente nesta Confissão, perante todas as igrejas 

evangélicas da Alemanha, que aquilo que ela mantém como patrimônio comum 

está em grande perigo que também ameaça a unidade da Igreja Evangélica 

Alemã. Ela se acha ameaçada pelos métodos de ensino e de ação do partido 

eclesiástico dominante dos «cristãos alemães» e pela administração da Igreja 

conduzido por ele. Esses métodos se vêm tornando cada vez mais salientes 

neste primeiro ano de existência da Igreja Evangélica Alemã. Essa ameaça 

reside no fato de que a base teológica da unidade da Igreja Evangélica Alemã 

tem sido contrariada contínua e sistematicamente e tornada ineficaz por 

doutrinas estranhas, da parte dos líderes e porta-vozes dos «cristãos 

alemães», bem como da parte da administração da Igreja. Se tais doutrinas 

conseguirem impor-se, então, conforme todas as Confissões em vigor em 

nosso meio, a Igreja deixará de ser Igreja, e a Igreja Evangélica Alemã, como 

federação de Igrejas Confessionais tornar-se-á intrinsecamente impossível. 

 

Na qualidade de membros das Igrejas Luterana, Reformada e Unida, podemos 

e devemos falar com uma só voz neste assunto. Precisamente por querermos 

ser e permanecer fiéis às nossas várias Confissões, não podemos silenciar, 

pois cremos ter recebido uma mensagem comum para proclamá-la numa 

época de necessidades e tentações gerais. Depositamos nossa confiança em 

Deus pelo que isto possa significar para as inter-relações das Igrejas 

Confessionais. 

 

Face dos erros dos «cristãos alemães» da presente administração da Igreja do 

Reich, erros que estão assolando a Igreja e, também, rompendo, por esse 

motivo, a unidade da Igreja Evangélica Alemã, confessamos as seguintes 

verdades evangélicas: 
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1 - « Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem 

ser por mim » (João 14, 6). « Ouçam com atenção: aquele que não entra no 

curral das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. . . 

Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salva-se. » (João 10, 1 e 9). 

 

Jesus Cristo, como nos é atestado na Sagrada Escritura, é a única Palavra de 

Deus que devemos ouvir, e em quem devemos confiar e a quem devemos 

obedecer na vida e na morte. 

 

Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja teria o dever de reconhecer - além 

e aparte da Palavra de Deus - ainda outros acontecimentos e poderes, 

personagens e verdades como fontes da sua pregação e como revelação 

divina. 

 

2 -  « É por Deus que vocês vivem em união com Cristo Jesus, que se tornou 

para nós a sabedoria que vem dele, que nos pôs em boas relações com Deus, 

e nos consagrou a ele e nos libertou do pecado. » (1 Coríntios 1, 30). 

 

Assim como Jesus Cristo é a certeza divina do perdão de todos os nossos 

pecados, assim e também com a mesma seriedade, é a reivindicação poderosa 

de Deus sobre toda a nossa existência. Por seu intermédio experimentamos 

uma jubilosa libertação dos ímpios grilhões deste mundo, para servirmos 

livremente e com gratidão às suas criaturas. 

 

Rejeitamos a falsa doutrina de que, em nossa existência haveria áreas em que 

não pertencemos a Jesus Cristo, mas a outros senhores, áreas em que não 

necessitaríamos da justificação e santificação por meio dele. 

 

3 - « Mas, proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os 

sentidos, para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém 

firmemente unido pelas articulações e de cada uma delas recebe força para ir 

crescendo em harmonia. » (Efésios 4, 15-16). 
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A Igreja Cristã é a comunidade dos irmãos, na qual Jesus Cristo age 

atualmente como o Senhor na Palavra e nos Sacramentos através do Espírito 

Santo. Como Igreja formada por pecadores justificados, ela deve, num mundo 

pecador, testemunhar com sua fé, sua obediência, sua mensagem e sua 

organização que só dele ela é propriedade, que ela vive e deseja viver tão 

somente da sua consolação e das suas instruções na expectativa da sua vinda. 

 

Rejeitamos a falsa doutrina de que à Igreja seria permitido substituir a forma da 

sua mensagem e organização, a seu bel prazer ou de acordo com as 

respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. 

 

 4 - « Como sabem, os que governam os povos têm poder sobre eles e os 

grandes são os que mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo 

contrário, aquele que quiser ser o mais importante, seja como um criado. » 

(Mateus 20, 25-26). 

 

A diversidade de funções na Igreja não estabelece o predomínio de uma sobre 

a outra, mas, antes o exercício do ministério confiado e ordenado a toda a 

comunidade. 

 

Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja, desviada deste ministério, poderia 

dar a si mesma ou permitir que se lhe dessem líderes especiais revestidos de 

poderes de mando. 

 

5 - « Tenham temor a Deus, respeitem o rei! » (1 Pedro 2, 17). 

 

A Escritura nos diz que o Estado tem o dever, conforme ordem divina, de zelar 

pela justiça e pela paz no mundo ainda que não redimido, no qual também vive 

a Igreja, segundo o padrão de julgamento e capacidade humana com emprego 

da intimidação e exercício da força. A Igreja reconhece o benefício dessa 

ordem divina com gratidão e reverência a Deus. Lembra a existência do Reino 

de Deus, dos mandamentos e da justiça divina, chamando, dessa forma a 

atenção para a responsabilidade de governantes e governados. Ela confia no 



159 
 

poder da Palavra e lhe presta obediência, mediante a qual Deus sustenta todas 

as coisas. 

 

Rejeitamos a falsa doutrina de que o Estado poderia ultrapassar a sua missão 

especifica, tornando-se uma diretriz única e totalitária da existência humana, 

podendo também cumprir desse modo, a missão confiada à Igreja. 

 

Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja poderia e deveria, ultrapassando a 

sua missão específica, apropriar-se das características, dos deveres e das 

dignidades estatais, tornando-se assim, ela mesma, um órgão do Estado. 

 

6 - « Saibam que estarei sempre convosco até ao fim do mundo. » (Mateus 28, 

20). « A Palavra de Deus não se deixa acorrentar. » (II Tim 2, 9). 

 

A missão da Igreja, na qual repousa sua liberdade, consiste em transmitir a 

todo o povo - em nome de Cristo e, portanto, a serviço da sua Palavra e da sua 

obra pela pregação e pelo sacramento - a mensagem da livre graça de Deus. 

 

Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja, possuída de arrogância humana, 

poderia colocar a Palavra e a obra do Senhor a serviço de quaisquer desejos, 

propósitos e planos escolhidos arbitrariamente. 

 

O Sínodo Confessional da Igreja Evangélica Alemã declara ver no 

reconhecimento destas verdades e na rejeição desses erros, a base teológica 

indispensável da Igreja Evangélica Alemã na sua qualidade de federação de 

Igrejas Confessionais. Ele convida a todos os que estiverem aptos a aceitar 

esta declaração a terem sempre em mente estes princípios teológicos em suas 

decisões na política eclesiástica. Ele concita a não pouparem esforços para o 

retorno à unidade da fé, do amor e da esperança. 

 

Ocorrido entre 29 e 31 de maio de 1934, o Sínodo de Barmen foi um chamado 

à resistência contra as tentativas do governo nazista de dominar a Igreja na 

Alemanha, de expulsar os judeus da igreja e de valorizar o ministério e a 

glorificação de Adolf Hitler como um novo profeta alemão. Com representantes 
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das igrejas Reformadas, Luteranas e Unidas da Alemanha promulgaram uma 

confissão de fé preparada por Karl Barth (membro da Igreja Reformada da 

Suíça) e Hans Asmussen (membro da Igreja Luterana da Suécia) que 

reconheceram e confessaram a autoridade única de Jesus Cristo sobre a 

Igreja, rejeitando a autoridade eclesiástica instalada pelo Reich de Hitler, para 

manipular a igreja. 

 

Visando apoio histórico para este resumo, relato o ocorrido um ano antes deste 

Sínodo quando em 30 de janeiro de 1933, Hitler subia ao poder na Alemanha, 

e em abril do mesmo ano o movimento religioso da Igreja evangélica dos 

"Cristãos Alemãs", fundado na Turíngia em 1927 para promover o cristianismo 

popular, aliou-se ao nacional-socialismo ! O famoso teólogo evangélico 

Friedrich Gogarten (1887-1967), adere a esse movimento por volta do final do 

verão de 1933, mas não tarda em abandoná-lo com um documento de protesto 

de 14 de novembro do mesmo ano, logo após o discurso pronunciado no dia 

anterior, em Berlim, pelo líder dos Cristãos Alemãs, Dr. Reinhold Krauser, que 

propunha desjudaizar o cristianismo, eliminando o Antigo Testamento, a moral 

judaica e a teologia do rabino Paulo . 

 

Gogarten foi acusado de ter sido o teórico dos Cristãos Alemãs, mas tal 

acusação é infundada: sua adesão – coerente com os princípios formulados 

em numerosos escritos do período dialético (teologia de Barthiana), que o 

levava a soldar teologia e política e a privilegiar o tema autoridade – durou no 

máximo três meses e foi prontamente retirada assim que ficou claro que o 

movimento, em nome do nacional-socialismo alemão, estava abandonando o 

fundamento bíblico em que se baseia a igreja. 

 

Dois anos antes, profeticamente, numa palestra em 31 de janeiro de 1931, 

Barth afirmou em "A necessidade da igreja evangélica", pois a igreja evangélica 

é uma igreja sob a cruz, e afirmou ser insalubre uma teologia que parece estar, 

na verdade, com vergonha do evangelho, disfarçando-o com enfeites, dando 

por ele desculpas e explicações, e assimilando as categorias contemporâneas 

da filosofia e das ciências humanas, um caminho que Barth mais tarde, perto 

do Sínodo de referência deste resumo, acusaria ter sido parcialmente 
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responsável por ter levado a igreja alemã ao seu apoio às políticas de guerra 

do governo Nazista de Hitler. 

 

Barth tinha certeza de que devíamos temer apenas a Deus e não o homem, por 

isso foi verdadeiro em suas declarações contra o partido nazista, sabia que a 

igreja estava vendida para satanás e o "lobista" era o Hitler. Junto com 

Bonhoeffer, Barth sabia que prestaria conta apenas a Deus e não aos homens. 

A única coisa que o Nazismo poderia fazer era matá-los. Barth chegou a usar 

até o texto do Vaticano II com sua antropologia de valorização do homem para 

que o povo alemão não aceitassem tanto o Hitler como o salvador. 

 

Barth pregava que a revelação de Deus era de Cima para Baixo e não de Baixo 

para Cima, ou seja, provém da Graça de Deus. Ele deixou claro que a Graça 

de Deus não vinha pelas obras de Deus e nem pela dos homens. Com isso, o 

duelo contra o Nazismo ficou forte, pois o Reich era a implantação do Reino de 

Deus na terra, as obras do partido nacional-socialista e a nova igreja nazista 

era a própria manifestação de Deus. 

 

Talvez, o principal motivo para que Barth escrevesse seu livro a "Carta aos 

Romanos" era, não apenas por aparentemente ter sido feito antes dos 

evangelhos, mas, para provar que não poderíamos levar o capítulo 13 do livro 

de Romanos ao pé da letra... O intelecto humano é suficiente para entender 

Deus como um todo (desespero existencial e fé num Deus diferente dos 

homens). Se trouxermos Deus ao reducionismo - desmembramos de sua 

complexidade para entendê-lo numa simplicidade – Aí, Deus não é Deus, é 

objeto da ciência e vira objeto analisado. 

 

Como não ceder a sedução dos discursos de Hitler ? Ele falava que era o 

enviado de Deus para salvar as igrejas, institucionalizar uma raça mais 

legitima, desprovida de problemas carnais. Para os protestantes, Hitler falava 

para atendermos o que está escrito em Romanos 13 e para os Católicos falava 

que estava organizando a unificação das igrejas... Para o ocultista fazia 

invocações demoníacas para abençoar os canhões... Mas, homens como Barth 
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e Bonhoeffer não se renderam e dispararam contra Hitler que a revelação de 

Deus era apenas o Senhor Jesus e vivo !! Nunca as obras nazistas... 

 

Portanto, é justificado a chamada do Sínodo aos cristãos alemãs, onde 

transcrevo um trecho da Declaração que diz: 

 

"Não vos deixeis enganar pelos boatos de que pretendemos opor-nos à 

unidade da nação alemã! 

 

Não deis ouvidos aos sedutores que pervertem nossas intenções, dando a 

impressão de que desejaríamos quebrar a unidade da Igreja Evangélica Alemã 

ou abandonar as Confissões dos Pais da Igreja. 

 

Examinai os espíritos, a ver se eles são de Deus! Provai também as palavras 

do Sínodo Confessional da Igreja Evangélica Alemã para testar se estão 

conformes com a Sagrada Escritura e com a Confissão dos Pais. Se achardes 

que nossas palavras se opõem à Escritura, então não nos deis atenção! Mas 

se julgardes que nossa posição está conforme com a Escritura, então não 

permitais que o medo ou a tentação vos impeça de trilhar conosco a vereda da 

fé e da obediência à Palavra de Deus, a fim de que o povo de Deus tenha um 

só pensamento na terra e que nós experimentemos pela fé aquilo que ele 

mesmo disse: «Nunca vos deixarei, nem vos abandonarei». Por esse motivo, 

«não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o 

seu reino»." 
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